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 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол  № 3 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань комунальної власності та міського господарства 

за участю постійної комісії з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів 
  

 

  22.12.2015                                                                                         14.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                                    Малий зал 3 поверх 
                                                                                                             адміністративної будівлі  

                                                                                                                Слов’янської міської ради 
 

 Присутні:   Олексюк А.Р.  - голова постійної комісії  
Вербська  Н.В. - секретар постійної комісії 
Вінниченко В.П. – член постійної комісії 
Власовець П.Р. – член постійної комісії 
Кушнарьов С.М. – член постійної комісії 
Харченко А.О. – член постійної комісії 
Чернявська Л.П. – член постійної комісії 
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Жиров І.В. – депутат міської ради 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Клочко А.Н. – директор КП «Вода Донбасса» 
Коваль О.Є. – депутат міської ради 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного та соціального розвитку 
Костін О.С. – депутат міської ради 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської 
діяльності 
Марченко О.С. – генеральний директор КП «Словміськводоканал» 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпе-
чення депутатської діяльності  
Провоторова Р.К. – начальник планово-економічного відділу КП «Словміськво-
доканал» 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Чиж О.М. – депутат міської ради 
Шаповалов А.Є. – головний інженер КП «Словміськводоканал» 
Шаповалов І.В. – заступник міського голови 
Шаульська В.В. – заступник міського голови 

 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації,  громадських організа-
цій міста. 

                                       
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
 1. Про тарифи на водопостачання та водовідведення населенню КП «Словміськводоканал». 
 

1. СЛУХАЛИ: Олексюк А.Р. 
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Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії місь-
кої ради з питань комунальної власності та міського господарства.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської ра-
ди з питань комунальної власності та міського господарства. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Марченко О.С. 

Про тарифи на водопостачання та водовідведення населенню КП 
«Словміськводоканал». 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М., Шаульська В.В., Шаповалов І.В., Ковальова О.Ф., Лях В.М., 
Клочко А.М., Коваль О.Є., Вінниченко В.П., Кушнарьов С.М., Олексюк 
А.Р., Пустовіт С.В., Шаповалов О.Є., Провоторова Р.К., Власове П.Р., 
Жиров І.В., Савченко С.М. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати КП «Словміськводоканал» (Марченко) до 20.01.2015: 
розробити та подати на розгляд постійної комісії заходи по виводу       пі-
дприємства  з  фінансової  кризи.  
2. Рекомендувати заступнику міського голови Шаповалову І.В. дослідити 
юридичне обґрунтування скасування (зупинення дії) тарифів на водопо-
стачання і водовідведення  та  проінформувати на пленарному засіданні  
міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
 
 

        Голова постійної комісії                                                                                        А.Р.Олексюк 
 
 
     Секретар постійної комісії                                                                                    Н.В.Вербська 
        


