
 

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА                      

VII СКЛИКАННЯ

____________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ  № 6
засідання тимчасової контрольної комісії міської ради 

щодо майна комунальної власності

08.11.2018р. 14.00 
м. Слов’янськ 
малий зал 3 поверх 
адміністративної будівлі 
Слов’янської міської ради 

Присутні: 
Голова комісії      –  Алтуніна О.М.
Члени комісії     –   Вербська Н.В., Власовець П.Р., Дубограй І.В., Жиров І.В.,
Кісіль В.В.,   Коваль О.Є.,  Костін О.С.,  Кочуков Д.Г., Кушнарьов С.М., Ліхота
О.В., Придворов П.А., Пустовіт С.В., Самсонов О.А.,  Харченко А.О., Чиж О.М.,
Яковленко О.В.

Запрошені особи: 
Мала  Л.М.   –  начальник  відділу  з  організаційного  забезпечення  депутатської
діяльності
Чишко Т.Ю. – залучений спеціаліст
Ярова А.Л. – в.о. начальника управління комунальної власності

На  засіданні  комісії  присутні  представники  засобів  масової  інформації,
громадськості міста. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 20.08.2018 р.
№29-L-7  «Про  створення  тимчасової  контрольної  комісії  міської  ради  щодо
майна комунальної власності»
Доповідач: Алтуніна О.М., голова комісії, депутат міської ради

2. Про  клопотання  перед  міською  радою  щодо  виділення  коштів  місцевого
бюджету для виготовлення рецензій на незалежну оцінку вартості комунального
майна.
 Доповідач: Алтуніна О.М., голова комісії, депутат міської ради



3. Про залучення експертів від Східного офісу Державної аудиторської служби
України.
Доповідач: Жиров І.В., секретар комісії, депутат міської ради

4. Про Положення про спеціалістів, залучених до роботи тимчасової контрольної
комісії міської ради щодо майна комунальної власності.
Доповідач: Костін О.С., член комісії, депутат міської ради.

5. Про  терміни  надання  звітів  членами  комісії  для  складання  узагальненого
висновку щодо результатів роботи у складі комісії.
Доповідач: Алтуніна О.М., голова комісії, депутат міської ради

Різне 

- про виконання доручення ТКК від 04.10.2018

- інше

1.  СЛУХАЛИ: Про  затвердження  порядку  денного  засідання  тимчасової
контрольної комісії міської ради щодо майна комунальної власності.
Виступили: Самсонов О.А., Костін О.С., Жиров І.В., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:  Затвердити  порядок  денний  засідання  тимчасової  контрольної
комісії міської ради щодо майна комунальної власності за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 15
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.

До участі в засіданні комісії приєднався депутат Чиж О.М.   

             Затвердити порядок денний засідання  тимчасової контрольної комісії
міської ради щодо майна комунальної власності в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 16
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.

До участі в засіданні комісії приєднався депутат Власовець П.Р.

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
20.08.2018  р.  №29-L-7  «Про  створення  тимчасової  контрольної  комісії
міської ради щодо майна комунальної власності».
Виступили:  Алтуніна  О.М.  запропонувала  внести  зміни  в  частині  визначення
терміну, до якого необхідно надати звіт про роботу комісії. 
Самсонов  О.А.  запропонував  встановити  термін  для  звітування  комісії  до
01.06.2018.
Мала Л.М., Ліхота О.В.



ВИРІШИЛИ:  Подовжити  термін  діяльності  тимчасової  контрольної  комісії
міської ради щодо майна комунальної власності.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 17
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.
                 Клопотати перед Слов’янською міською радою про подовження
терміну,  до  якого  необхідно  надати  звіт  про  роботу  тимчасової  контрольної
комісії міської ради щодо майна комунальної власності, до 01.06.2018.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 17
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.

3.  СЛУХАЛИ: Про  клопотання  перед  міською  радою  щодо  виділення
коштів місцевого бюджету для виготовлення рецензій на незалежну оцінку
вартості комунального майна.
Виступили: Алтуніна О.М., Придворов П.А., Костін О.С., Пустовіт С.В., Коваль
О.Є., Кочуков Д.Г., Ярова А.Л.
ВИРІШИЛИ:  Визнати  необхідним  проведення  незалежної  оцінки об’єктів
нерухомого майна комунальної власності .
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 16
«проти» - 0
«утримались» - 1
Рішення прийнято.
            Доручити управлінню комунальної власності (Ярова) зробити розрахунок
суми, необхідної для проведення оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної
власності  в  строк  до  19.11.2018 та  вжити  заходів  щодо  виділення  коштів
місцевого  бюджету  на  проведення  оцінки об’єктів  нерухомого  майна
комунальної власності .
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 17
«проти» - 0
«утримались» - 0
Рішення прийнято.

4.  СЛУХАЛИ: Про  залучення  експертів  від  Східного  офісу  Державної
аудиторської служби України.
Виступили: Жиров І.В., Самсонов О.А., Костін О.С., Кочуков Д.Г..
ВИРІШИЛИ:  Клопотати   перед  Східним  офісом  Державної  аудиторської
служби України про залучення їх спеціалістів до роботи тимчасової контрольної
комісії міської ради щодо майна комунальної власності.
ГОЛОСУВАЛИ:



«за» - 16
«проти» - 0
«утримались» - 1
Рішення прийнято.

5.  СЛУХАЛИ: Про  Положення  про  спеціалістів,  залучених  до  роботи
тимчасової  контрольної  комісії  міської  ради  щодо  майна  комунальної
власності.
Виступили: Костін О.С., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Мала Л.М., Коваль О.Є.,
Власовець П.Р., Придворов П.А., Кісіль В.В.
ВИРІШИЛИ:  Прийняти  Положення  про  спеціалістів,  залучених  до  роботи
тимчасової контрольної комісії міської ради щодо майна комунальної власності
за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 9
«проти» - 1
«утримались» - 7
Рішення прийнято.

Депутат Дубограй І.В. покинув засідання комісії.

              В п.1.4 Положення про спеціалістів, залучених до роботи тимчасової
контрольної комісії міської ради щодо майна комунальної власності  виключити
слово «резюме»
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 9
Рішення прийнято.

               В п.1.5 Положення про спеціалістів, залучених до роботи тимчасової
контрольної комісії міської ради щодо майна комунальної власності  виключити
слово «відповідальні»             
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5
«проти» - 7
Рішення не прийнято.

Депутати Самсонов О.А., Власовець П.Р., Кісіль В.В. покинули засідання  комісії

Алтуніна  О.М.  запропонувала  припинити  засідання  тимчасової  контрольної
комісії для більш детального вивчення Положення про спеціалістів, залучених до
роботи  тимчасової  контрольної  комісії  міської  ради  щодо майна  комунальної
власності  

Голова комісії                                                                           О.М.Алтуніна

Секретар комісії                                                                           І.В.Жиров


