
 

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА                      

VII СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 4
засідання тимчасової контрольної комісії міської ради 

щодо майна комунальної власності

04.10.2018р. 13.00 
м. Слов’янськ 
малий зал 3 поверх 
адміністративної будівлі 
Слов’янської міської ради 

Присутні: 
Заступник голови комісії  – Яковленко О.В.
Члени  комісії    –  Вербська  Н.В.,  Власовець  П.Р.,   Дубограй  І.В.,  Кісіль  В.В.,
Коваль О.Є.,  Костін О.С.,  Самсонов О.А.,  Харченко А.О.

Запрошені особи: 
Кітнюх К.В. – залучений спеціаліст
Красовський Б.В. – залучений спеціаліст
Мала Л.М.  – начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської 
діяльності
Чишко Т.Ю. – претендент на залучення до роботи в тимчасовій контрольній 
комісії

На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про  розгляд  пропозиції  Костіна  О.С.,  Харченка  А.О.,  Кісіля  В.В.  про
залучення до роботи в тимчасовій контрольній комісії  міської ради щодо
майна комунальної власності спеціаліста Чишко Тетяни Юріївни. 

1.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  порядку  денного  засідання  тимчасової
контрольної комісії міської ради щодо майна комунальної власності.
Виступили: Яковленко О.В..
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  порядок  денний  засідання  тимчасової  контрольної
комісії міської ради щодо майна комунальної власності.
ГОЛОСУВАЛИ:



«за» - 9
«проти» -0
«утримались» -0
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд пропозиції  Костіна О.С.,  Харченка А.О.,  Кісіля
В.В. про залучення до роботи в тимчасовій контрольній комісії міської ради
щодо  майна  комунальної  власності  спеціаліста  Чишко  Тетяни  Юріївни
(додається).
Виступили: Яковленко О.В., Чишко Т.Ю., Самсонов О.А.
ВИРІШИЛИ: Залучити до роботи в тимчасовій контрольній комісії міської ради
щодо  майна  комунальної  власності  в  якості  спеціаліста  на  безоплатній  основі
Чишко Тетяну Юріївну.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 9
«проти» -0
«утримались» -0
Рішення прийнято.
                          
3. РІЗНЕ: 
Виступили:  Костін  О.С.  щодо  порядку  роботи  тимчасової  контрольної  комісії,
графіку її засідань.
Яковленко  О.В.,  Самсонов  О.А.,  Власовець  П.Р.,  Мала  Л.М.,  Дубограй  І.В.,
Красовський Б.В., Кітнюх К.В. 
Кісіль  В.В.  запропонував порівняти використання майна комунальної  власності
комунальними підприємствами та суб’єктами господарювання приватної  форми
власності  ,  а  також фізичними особами-підприємцями (  в  т.ч.  використання  за
цільовим призначенням)
ВИРІШИЛИ:  Доручити залученим до роботи в тимчасовій контрольній комісії
міської  ради  щодо  майна  комунальної  власності  в  якості  спеціалістів
Красовському  Богдану  Володимировичу,  Кітнюх  Карині  Валеріївні,  Шведа
Андрію  Михайловичу,  Чишко  Тетяні  Юріївні  протягом  тижня  розробити  та
подати на розгляд тимчасової контрольної комісії критерії (параметри), за якими
буде проводитись перевірка справ управління комунальної власності Слов’янської
міської ради щодо майна комунальної власності.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 9
«проти» -0
«утримались» -0
Рішення прийнято.

Заступник голови комісії                                                        О.В.Яковленко


