Оприлюднено 20.06.2018
Звіт за результатами публічного громадського обговорення
1. Найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення
Виконавчий комітет Слов’янської міської ради
2. Зміст питання, що виносилося на обговорення:
Питання необхідності встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій багатоквартирних житлових
будинків комунальної власності територіальної громади м.Слов'янськ.
Консультації з громадськістю проведені в період з 24.05.2018 по 07.06.2018 включно.
Консультації з громадськістю проведені у формі публічного громадського
обговорення (засідання за круглим столом) – 31 травня 2018 року (протокол засідання
розміщено на офіційному веб-сайті Слов’янської міської ради у рубриці «Консультації з
громадськістю»).
3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні
Міський голова, начальник управління ЖКГ, представники громади м.Слов`янська,
громадських об’єднань, керівники житлово-експлуатаційних підприємств, представники
структурних підрозділів Слов’янської міської ради.
4. Інформація про пропозиції, що надійшли
1. Про не підтримання встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій багатоквартирних житлових
будинків комунальної власності територіальної громади м.Слов'янськ.
2. Підтримання встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій багатоквартирних житлових
будинків комунальної власності територіальної громади м.Слов'янськ.
3. Розглянути звернення-резолюцію ГО "Наш дім Слов'янськ".
5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з
обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування
пропозицій та зауважень
(3.) Щодо врахування пропозиції Зонтова О.В. про не підтримання встановлення
нових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
багатоквартирних житлових будинків комунальної власності територіальної громади
м.Слов'янськ та результатів розгляду Слов'янською міською радою резолюції зборів
громадськості на пл.Соборна, м.Слов'янськ від 31.05.2018: резолюція зборів громадськості
на пл.Соборна, м.Слов'янськ від 31.05.2018 розглянуто Слов'янською міською радою
07.06.2018 та листом направлено на адресу ГО "Наш дім - Слов'янськ", копія додається.
(4.) Щодо врахування пропозиції мешканки міста, яка виступила з питання роботи
КП "Словміськводоканал" та тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення.
Пропозиція не стосується суті питання, яке обговорювалося.
(5.) Щодо врахування пропозиції мешканки міста, яка доповіла про створення
заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, про загальний стан економіки в
місті, про відсутність робочих місць в місті.
Пропозиція не стосується суті питання, яке обговорювалося.
(7.) Щодо врахування пропозиції директора ТОВ "Арагорн" Маркової Н.В., яка
доповіла.
Інформація директора Маркової Н.В. про зміну складових витрат в тарифі на
утримання будинків та прибудинкових територій та необхідність встановлення нових
економічно обґрунтованих тарифів врахована.
(8.) Щодо врахування пропозиції мешканки житлового будинку по вул.Батюка,2б,
яка виступила проти встановлення нових тарифів на обслуговування житлових будинків та
прибудинкових територій.
Пропозиція мешканки житлового будинку по вул.Батюка,2б врахована.
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(9.) Щодо врахування пропозиції директора КП "ЖЕК №1" Сухачовій С.В., яка
доповіла про економічно-фінансовий стан підприємства, про роботи, що виконуються КП
"ЖЕК №1", про штатний склад підприємства та необхідність встановлення економічно
обґрунтованих тарифів.
Інформація директора КП "ЖЕК №1" Сухачової С.В. та пропозиція з питання
встановлення економічно обґрунтованих тарифів врахована.
(10.) Щодо врахування пропозиції мешканця житлового фонду, що знаходиться на
обслуговуванні КП "ЖЕК №4", який доповів про матеріально-економічні засади щодо рівня
сплати за житлово-комунальні послуги, про те що йому не відомий факт економічної
обґрунтованості нового тарифу, про необхідність підвищення тарифу для забезпечення рівня
виплати заробітної плати, але не за рахунок мешканців.
Економічно обґрунтовані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків комунальної власності
територіальної
громади
м.Слов'янськ,
розраховані
Державним
підприємством
«Розрахунковий центр послуг» (м.Києв), з відповідною ліцензію на виконання відповідних
робіт, згідно Постанови КМУ від 01.06.2011 №869 "Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги" та були оприлюдненні у відповідності
з чинним законодавством України по кожному будинку окремо.
Орган місцевого самоврядування зобов'язаний затвердити тарифи на житловокомунальні послуги або у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання).
(11.) Щодо врахування пропозиції представника громадської організації, який
доповів про рівень заробітної плати посадових осіб Слов'янської міської ради.
Пропозиція не стосується суті питання, яке обговорювалося.
(13.) Щодо врахування пропозиції представника громадської організації (Василь
Хоменко) про матеріально-технічне забезпечення комунальних підприємств міста.
Загальна інформація щодо матеріально-технічного забезпечення комунальних
підприємств міста в місті прийнята до уваги.
(14.) Щодо врахування пропозиції слюсаря-сантехніка КП "ЖЕК №1", який доповів
про відключення підприємства від електропостачання, про необхідність своєчасної виплати
заробітної плати працівникам та матеріально-технічне забезпечення організації робіт.
Пропозиція слюсаря-сантехніка КП "ЖЕК №1" врахована.
(15.) Щодо врахування пропозиції, про штатний склад житлових підприємств та
рівень заробітної плати.
Посадові особи Слов'янської міської ради, в т.ч. керівники комунальних підприємств,
щорічно звітують про доходи та майно, оприлюднюючи в Єдиному державному реєстрі
відповідні декларації.
6. Інформація про рішення, прийняте за результатами обговорення
За результатами голосування з питання підтримки встановлення нових тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій багатоквартирних
житлових будинків комунальної власності територіальної громади м.Слов'янськ.
- у формі публічного громадського обговорення (засідання за круглим столом):
«за» -143, «проти» - 175, «утрималось» - 0.
За результатами голосування підвищення тарифів не підтримано.

Заступник міського голови

А.В.Секлецов

Начальник управління ЖКГ

В.Г.Башкаєв

