Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 6
засідання постійної комісії міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства
27.04.2016
м. Слов’янськ

14.00 год.
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
− Винниченко В.П.
− Кушнарьов С.М.
− Харченко А.О.
− Чернявська Л.П.
Запрошені особи:
Лях В.М. – міський голова
Водоп’янов К.В. – депутат міської ради
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я
Диденко Д.І. – начальник УЖКГ
Жиров І.В. – депутат міської ради
Кім Ж.М. – секретар міської ради
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Марченко О.С. – генеральний директор КП «Словміськводоканал»
Прибосний І.В. – заступник генерального директора КП «Словміськводоканал»
Провоторова Р.К. – начальник планово-економічного відділу КП «Словміськводоканал»
Пустовіт С.В. – депутат міської ради
Сало С. – голова профсоюзного комітету КП «Словміськводоканал»
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови
Федоров І.В. – начальник юридичної служби КП «Словміськводоканал»
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності
Шаповалов І.В. – заступник міського голови
Шаповалов О.Є. – інженер тех. відділу КП «Словміськводоканал»
Шурко А.Р. – головний інженер КП «Словміськводоканал»
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадських організацій міста.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Словміськводоканал» за 2015 рік (продовження).

2. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006 № 19-VI-5 «Про передачу функцій орендодавця бюджетнім закладам та організаціям Слов’янської міської ради».
1. СЛУХАЛИ:

Олексюк А.Р.
Інформував щодо продовження розгляду звіту про фінансовогосподарську діяльність КП «Словміськводоканал» за 2015 рік, нагадав,
що зазначене питання було внесене до порядку денного комісії
22.03.2016, після заслуховування інформації генерального директора КП
«Словміськводоканал» Марченко О.С., комісією було прийнято рішення
продовжити розгляд звіту про фінансово-господарську діяльність КП
«Словміськводоканал» за 2015 рік на наступному засіданні постійної комісії, після одержання письмових пояснень на питання депутатів та міського керівництва.

2. СЛУХАЛИ:

Марченко О.С.
Звіт про фінансово-господарську діяльність КП «Словміськводоканал» за 2015 рік (продовження) (копія інформації КП «Словміськводоканал» від 27.04.2016 додається).

ВИСТУПИЛИ:

Пустовіт С.В., Лях В.М., Марченко О.С., Олексюк А.Р., Самсонов О.А.,
Шаповалов І.В., Чичкан А.В. про фінансовий стан підприємства, про виплату заборгованості по заробітній платі, Сало С., Провоторова Р.К., Жиров І.В., Лях В.М. про структуру тарифу на водопостачання, Прибосний
І.В., Федоров І.В. Шаповалов О.Є., Шурко А.Р., Кушнарьов С.М., щодо
необхідності уніфікувати форму звітів, які надаються комунальними підприємствами для інформування депутатів. Пустовіт С.В., щодо необхідності проведення якісного аудиту – консалтингу на підприємстві, з метою
виводу підприємства із кризи.
Олексюк А.Р., щодо несвоєчасного, та не в повному обсязі надання КП
«Словміськводоканал» інформації на запити зроблені постійною комісією
міської ради та керівництвом міста щодо роботи комунального підприємства.

ВИРІШИЛИ:

беручи до уваги інформацію надану КП «Словміськводоканал» про фінансово-господарську діяльність КП «Словміськводоканал» за 2015 рік,
враховуючи думку членів комісії, інших присутніх депутатів міської ради,
керуючись п.6 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
1. Вважати роботу комунального підприємства Слов’янської міської
ради «Словміськводоканал» незадовільною.
2. Рекомендувати міському голові Ляху В.М. розірвати трудовий договір з генеральним директором комунального підприємства
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» Марченком Олегом Сергійовичем.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. За пропозицію: «Вважати роботу комунального підприємства
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» незадовільною».
«За» - 4;
«Проти» - 2;
«Утрималось» - 0.
Рішення - Прийнято.
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2. За пропозицію: «Рекомендувати міському голові Ляху В.М. розірвати трудовий договір з генеральним директором комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»
Марченком Олегом Сергійовичем».
«За» - 4;
«Проти» - 2;
«Утрималось» - 0.
Рішення - Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Шаповалов І.В.
Про доповнення порядку денного засідання комісії питанням «Про
внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006 № 19-VI-5
«Про передачу функцій орендодавця бюджетнім закладам та організаціям Слов’янської міської ради».

ВИСТУПИЛИ:

Олексюк А.Р., Самсонов О.А., Кім Ж.М., Кушнарьов С.М.

ВИРІШИЛИ:

Доповнити порядок денний засідання комісії питанням «Про внесення
доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006 № 19-VI-5 «Про передачу функцій орендодавця бюджетнім закладам та організаціям
Слов’янської міської ради».

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

Чичкан А.В., Джим О.Ю.
«Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006 №
19-VI-5 «Про передачу функцій орендодавця бюджетнім закладам
та організаціям Слов’янської міської ради» (проект рішення додається)

ВИСТУПИЛИ:

Олексюк А.Р., Кім Ж.М., Кушнарьов С.М., Винниченко В.П.

ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного позачергової сесії міської ради.

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

Голова постійної комісії

А.Р.Олексюк

Секретар постійної комісії

Н.В.Вербська
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