
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол  № 5 

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

  
 

  24.03.2016                                                                                           14.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                                     Малий зал 3 поверх 
                                                                                                               адміністративної будівлі  

                                                                                                                  Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     – Олексюк А.Р.    
Секретар постійної комісії – Вербська Н.В.  
Члени постійної комісії      – Власовець П.Р. 

                         – Кушнарьов С.М. 
– Харченко А.О.  
– Чернявська Л.П. 

Запрошені особи: 
Гаврилова Н.В. – директор КП «ЖЕК № 4» 
Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ 
Кім Ж.М. – секретар міської ради 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутат-
ської діяльності  
Преображенська О.І. – депутат міської ради 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови 
Струк Н.М. – директор КП «ЖЕК № 6» 
Сухачова С.В. – директор КП «ЖЕК № 1» 
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності  
Шилов О.Д. – директор КП «ЖЕК № 7» 

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

                                      
 
  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:  
 

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №1» за 2015 рік. 
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №4» за 2015 рік. 
3. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №6» за 2015 рік. 
4. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №7» за 2015 рік. 
5. Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого 

комітету «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на те-
риторії Слов’янської міської ради» від 06.05.2015 № 258. 
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6. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення вико-
навчого комітету «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необ-
хідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» від 16.02.2011 № 122. 

7. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення вико-
навчого комітету «О Порядке участия субъектов предпринимательской деятельности в 
расчетах за содержание домов и придомовых территорий» від 19.12.2007 № 756. 

8. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення вико-
навчого комітету «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопоста-
чання та водовідведення для населення, непромислової та промислової груп споживачів, 
що надаються КП «Словміськводоканал» від 25.12.2008 № 980. 

 
 

1. СЛУХАЛИ: Олексюк А.Р. 
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   
ради з питань комунальної власності та міського господарства. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Сухачова С.В. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №1» за 2015 
рік (звіт керівника додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р.,  Власовець П.Р.,  Самсонов О.А.,  Кушнарьов С.М.,     Чич-
кан А.В.,  Заруба О.В.,  Кім Ж.М. 

ВИРІШИЛИ: Звіт керівника КП «ЖЕК №1» про фінансово-господарську діяльність пі-
дприємства за 2015 рік прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Гаврилова Н.В. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №4» за 2015 
рік (звіт керівника додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Олексюк А.Р., Власовець П.Р., Самсонов О.А., Заруба О.В., 
Кім Ж.М., Преображенська О.І. 

ВИРІШИЛИ: Звіт керівника КП «ЖЕК №4» про фінансово-господарську діяльність  пі-
дприємства за 2015 рік прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Струк Н.М. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №6» за 2015 
рік (звіт керівника додається). 

ВИСТУПИЛИ: Власовець П.Р.,  Олексюк А.Р.,  Заруба О.В.,  Кушнарьов С.М.,    Чичкан 
А.В., Харченко А.О. 

ВИРІШИЛИ: Звіт керівника КП «ЖЕК №6» про фінансово-господарську діяльність пі-
дприємства за 2015 рік прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Шилов О.Д. 

Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «ЖЕК №7» за 2015 
рік (звіт керівника додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Заруба О.В., Кушнарьов С.М., Чичкан А.В., Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Звіт керівника КП «ЖЕК №7» про фінансово-господарську діяльність пі-
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дприємства за 2015 рік прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – 
рішення виконавчого комітету від 06.05.2015 № 258 «Про затвер-
дження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на тери-
торії Слов’янської міської ради» (копія додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – рі-

шення виконавчого комітету від 06.05.2015 № 258 «Про затвердження 
норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території 
Слов’янської міської ради» прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   
акту – рішення виконавчого комітету від 16.02.2011 № 122 «Про вста-
новлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» (копія дода-
ється). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   акту – 

рішення виконавчого комітету від 16.02.2011 № 122 «Про встановлення 
тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального 
переліку окремих видів ритуальних послуг» прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   
акту – рішення виконавчого комітету від 19.12.2007 № 756 «О Поряд-
ке участия субъектов предпринимательской деятельности в расчетах 
за содержание домов и придомовых территорий» (копія додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   акту – 

рішення виконавчого комітету від 19.12.2007 № 756 «О Порядке участия 
субъектов предпринимательской деятельности в расчетах за содержание 
домов и придомовых территорий» прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   
акту – рішення виконавчого комітету від 25.12.2008 № 980 «Про      
затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання 
та водовідведення для населення, непромислової та промислової груп 
споживачів,  що  надаються КП «Словміськводоканал» (копія дода-
ється). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: 1) Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   акту 

– рішення виконавчого комітету від 25.12.2008 № 980 «Про затвердження 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 
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для населення, непромислової та промислової груп споживачів, що нада-
ються КП «Словміськводоканал» прийняти до відома та рекомендувати 
управлінню житлово-комунального господарства (Діденко) вжити заходів 
для скасування зазначеного регуляторного акту.    

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
10. РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. запропонував членам постійної комісії надати запитання 

для формування загального листа до КП «Словміськводоканал». 
Кушнарьов С.М., Вербська Н.В., Харченко А.О., Власовець П.Р., Преоб-
раженська О.І. 

 
 
 
 
 

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


