Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 12
засідання постійної комісії міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства
07.11.2018
м. Слов’янськ
Присутні:
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії
Члени постійної комісії

14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради
–
–
–
–
–
–

Олексюк А.Р.
Вербська Н.В.
Вінниченко В.П.
Власовець П.Р.
Харченко А.О.
Чернявська Л.П.

Запрошені особи:
Борисенко Р.О. – начальник відділу кадрової роботи
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я
Заруба О.В. – заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Кім Ж.М. – секретар міської ради
Кретович О.І. – генеральний директор КП «Словміськводоканал»
Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Микитишин С.В. – директор ВО «Слов’янськтепломережа ОКП «Донецьктеплокомуненерго»
Олешко Г.В. – директор Слов’янського управління по газопостачанню та газифікації
Подушкін Д.В. – мешканець м.Слов’янська
Самсонов О.А. – депутат міської ради
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів
Ярова А.Л. – в.о. начальника управління комунальної власності
На засіданні постійної комісії присутні представники засобів масової інформації.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 24.10.2018 № 269-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про забезпечення у повному обсязі теплоносієм багатоквартирних будинків міста
Слов’янська.
(доповідачі – Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ
Микитишин Сергій Васильович, директор ВО «Слов’янськтепломережа» ОКП «Доне-

цьктеплокомуненерго»
Олешко Генадій Вікторович,директор Слов’янського управління по газопостачанню і газифікації)
2. Про затвердження заступником міського голови – керуючим справами виконавчого
комітету, членом виконавчого комітету міської ради Воропаєва В.М. та встановлення йому оплати праці.
(доповідач - Борисенко Руслан Олександрович, начальник відділу кадрової роботи)
3. Про придбання до комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська об’єкту
нерухомого майна.
(доповідач - Ярова Альона Леонідівна, в.о. начальника управління комунальної власності)
4. Про надання згоди на списання майна комунальної власності територіальної громади
м.Слов'янська з балансу комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська».
(доповідач - Ярова Альона Леонідівна, в.о. начальника управління комунальної власності)
5. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов’янська
на 2019-2020рр.
(доповідач - Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
6. Про делегування повноважень щодо визначення замовника (замовників) по об’єкту і
заходу м.Слов’янська, затвердженого розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.01.2018 №
129/5-18 (зі змінами).
(доповідач - Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
7. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету «О Порядке участия субъектов предпринимательской деятельности в
расчетах за содержание домов и придомовых территорий» от 19.12.2007 № 756.
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
8. Про затвердження Програми з організації поточного ремонту та утримання об’єктів
благоустрою на 2019-2020 роки у м.Слов’янськ.
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
9. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2019 рік.
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
10. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 06.04.2018 №29-ХLIV-7
«Про затвердження Переліку автомобільних доріг м.Слов’янська на проведення поточного ремонту у 2018 році».
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
11. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.08.2018 №18-L-7 «Про
затвердження Переліку тротуарів м.Слов’янська на проведення поточного ремонту у
2018 році».
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ )
12. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 16.03.2018 № 4-XLII-7 «Про
затвердження Переліку об'єктів та заходів житлово-комунального господарства,
фінансування яких у 2018 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
м.Слов’янська».
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ )
13. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.09.2018р. № 19-LII-7
«Про затвердження Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019-2023
роки».
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
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1. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Олексюк А.Р.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань комунальної власності та міського
господарства.
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань комунальної власності та міського господарства.
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.

До роботи постійної комісії приєднались депутати Вінниченко В.П., Харченко А.О.
2. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

3. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
4. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
5. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
6. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:

Заруба О.В.
Про забезпечення у повному обсязі теплоносієм багатоквартирних
будинків міста Слов’янська
Олексюк А.Р., Вербська Н.В., Власовець П.Р., Микитишин С.В., Олешко Г.В., Кім Ж.М.
Прийняти до відома інформацію щодо забезпечення у повному обсязі
теплоносієм багатоквартирних будинків міста Слов’янська.
Борисенко Р.О.
Про затвердження заступником міського голови – керуючим
справами виконавчого комітету, членом виконавчого комітету
міської ради Воропаєва В.М. та встановлення йому оплати праці
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Ярова А.Л.
Про придбання до комунальної власності територіальної громади
м.Слов’янська об’єкту нерухомого майна
Олексюк А.Р., Кім Ж.М.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Ярова А.Л.
Про надання згоди на списання майна комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська з балансу комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська клінічна лікарня
м.Слов’янська»
Олексюк А.Р.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Соловей Л.В.
Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених
насаджень м.Слов’янська на 2019-2020р.р.
Олексюк А.Р. щодо залучення до виконання заходів програми спеціалістів та спеціалізованих підприємств щодо озеленення та благоустрою.
Кім Ж.М., Власовець П.Р., Вінниченко В.П., Харченко А.О.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
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7. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
8. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ:

9. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
10. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
11. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про делегування повноважень щодо визначення замовника
(замовників) по об’єкту і заходу м.Слов’янська, затвердженого розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 31.01.2018 № 129/518 (зі змінами)
Вінниченко В.П., Харченко А.О., Олексюк А.Р.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Заруба О.В.
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного
акту – рішення виконавчого комітету «О Порядке участия субъектов предпринимательской деятельности в расчетах за содержание
домов и придомовых территорий» от 19.12.2007 № 756 (лист УЖКГ
від 16.10.2018 № 01-30/1014 додається).
Враховуючи результати періодичного відстеження результативності
регуляторного акту, рекомендувати управлінню житлово-комунального
господарства (Башкаєв) підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про скасування регуляторного акту – рішення виконкому Слов’янської міської ради від 19.12.2007 № 756 «О Порядке
участия субъектов предпринимательской деятельности в расчетах за
содержание домов и придомовых территорий» та внести на розгляд виконавчого комітету міської ради.
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Власовець П.Р. покидав засідання постійної комісії).
Заруба О.В.
Про затвердження Програми з організації поточного ремонту та
утримання об’єктів благоустрою на 2019-2020 роки у м.Слов’янськ
Доповіла про доопрацювання проекту рішення міської ради згідно зауважень постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії
корупції.
Олексюк А.Р., Чернявська Л.П., Вінниченко В.П.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Заруба О.В.
Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»
на 2019 рік
Кім Ж.М., Кретович О.І., Чернявська Л.П., Власовець П.Р.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
06.04.2018 №29-ХLIV-7 «Про затвердження Переліку автомобільних доріг м.Слов’янська на проведення поточного ремонту у
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ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
12. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
13. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
14. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ:
РІЗНЕ
ВИСТУПИЛИ:

2018 році»
Чернявська Л.П.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
20.08.2018 №18-L-7 «Про затвердження Переліку тротуарів
м.Слов’янська на проведення поточного ремонту у 2018 році»
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
16.03.2018 № 4-XLII-7 «Про затвердження Переліку об'єктів та
заходів житлово-комунального господарства, фінансування яких у
2018 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
м.Слов’янська»
Кім Ж.М., Харченко А.О., Чернявська Л.П., Олексюк А.Р.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
28.09.2018р. № 19-LII-7 «Про затвердження Програми виділення
фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської
міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019-2023
роки»
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.

Вінниченко В.П. щодо освітлення вул.Жукова в м.Слов’янську.
Вінниченко В.П. щодо незгоди з відповіддю на усний запит про освітлення понтонного мосту.
Подушкін Д.В. щодо переголосування і не підтримки проекту рішення
«Про затвердження заступником
міського голови – керуючим
справами виконавчого комітету, членом виконавчого комітету міської
ради Воропаєва В.М. та встановлення йому оплати праці».
Чернявська Л.П. щодо кандидатури Воропаєва В.М., Кім Ж.М.
Олексюк А.Р. щодо надання пропозицій до плану роботи міської ради
на 2019 рік.
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