ТО К М А Ц Ь К А М ІСЬКА РАДА ЗА П О РІЗЬК О Ї ОБЛАСТІ

Протокол № 3
засідання постійної комісії Т окмацької міської ради з питань
життєзабезпечення міста (міське господарство, торгівля, побутове
обслуговування, підприємницька діяльність).
16.03.2017р.
Всього: 7 членів комісії
Присутні: 7 членів комісії
Члени комісії:

м. Токмак

Куцериб В.А., Бобринок В,А., Яковлєва Л.М., Шило В.І.. Семько MLВ.,
Надточій О.М., Нанівський P.P.
Депутати міської ради:
Лукаш В.О., Степура С.А., Капінус С.А., Поліщук С.В., Плаксіна О.В.
Запрошені:
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Баглай О .M., Нікітенков І.В., Лісова Н.І., Ялсукова О.О.
Представники ОСББ.
представник «Вісник Токмачини».
ГІанасенко Т.М. - представник медіа -відділу.
Заставський Ю.Г.- начальник УГ’К м. Токмак.
Порядок денний.
1. Питання щодо встановлення індивідуальних та загально-будинкових
лічильників газу.
2. Ремонт доріг.
3. Ремонт дороги по вул. Перемоги, 5а.
4. Про порядок фінансування комітетів мікрорайонів на 2 017р.
5. Про співфінансування проектів на 2018р.
6. Питання щодо визнання тимчасово окупованих територій України
Російською Ф едерацією .

7. Про створення комісій для визначення технічного стану будинків.
8. Захист автошляху Т 04-01.
9. Про утилізацію ТПВ.
1.СЛУХ АЛ И:
Куцериб В.А.- обговорення питання щодо встановлення індивідуальних та
загально-будинкових лічильників газу.
В И СТУПИЛИ:
Представник ОСББ Сіденко В.І. — виступив з питанням, що УКГ без
попередження та
дозволу мешканців будинку по вул. Ш евченко 34
намагались встановити загально-будинковий лічильник обліку газу.
Зачитавши ст..6 ЗУ вважає, що це є порушення закону.
Бобринок В.А. - запитала, чи може газове господарство встановлювати
індивідуальні лічильники?
Заставський Ю.Г. - проінформував, про те, що всі дії є законними. Порадив
уважніше прочитати закон в якому не прописано, що УКГ зобов’язані
кожному абоненту встановлювати індивідуальні лічильники.
Представник УКГ додав, що є перелік будинків на які закуплені та
зареєстровані лічильники.
Яковлева Л.М. поставила питання - скільки коштує проект на встановлення
лічильника?
Представник УКГ- ціну встановлює підрядна організація, яка розробляє
проект.
Куцериб В.А. — що обидві сторони спираються на закони, тому щоб
розібратися в правильності дій, запропонував надати доручення юридичному
відділу розглянути це питання та проінформувати на комісії по регламенту.
Голосували: за 7 - , проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Надати доручення юридичному відділу вивчити питання, відповідь надати
на розгляд комісії по регламенту.
2.СЛУХ АЛ И:
Куцериб В.А,- обговорення питання щодо ремонту доріг в місті.
В И СТУП И ЛИ :
Лукаш В.О. - проінформував, що в місті ведуться ремонтні роботи доріг, нам
невідомо хто надав дозвіл, хто контролює ці роботи та хто є платником.
НікітенковД.В. - доповів, що на сьогоднішній день в УКГ
укладених
договорів немає. Кошти на дороги не виділені.
Куцериб В.А. - тоді хто виконує роботи?
Лукаш В.О. - запропонував, якщо УКГ не дає відповіді на питання, тому за
відомою мені інформацією ремонтні роботи веде ПП «Паталаха», пропоную
зараз викликати його на комісію.
Куцериб В.А. - запитав у Паталахи А.І. чи дійсно він виконує ремонт дороги
та хто сплачує.

Паталаха A.I. - підтвердив, що ремонтні роботи проводить він за свій
рахунок. В усній розмові від представників УКГ надійшла пропозиція
зробити ремонт деяких ділянок дороги. Було домовлено, як тільки кошти
будуть виділені, за виконанні роботи вони розрахуються.
Лукаш В.О. запитав, чи були вказані ділянки дороги УКГ та скільки коштує
квадратний метр дороги?
Паталаха А.І. - це вул. Дружби, Гоголя, Володимирська. Квадратний метр
дороги коштує - 384 грн.
Нанівський P.P. - наголосив, на тому, що УКГ прийняло рішення без відома
депутатів ТМР, додав, що це є недопустимо.
Лукаш В.О. - запропонував, звернутися до бюджетної комісії з пропозицією не виділяти кошти УКГ на вже проведені ремонтні дороги.
Голосували: за 6- , проти -0 , утримались -1 .
ВИРІШИЛИ:
Фінансування проведених ремонтних робіт на дорогах узгоджувати тільки з
бюджетною комісією та комісією, яка займається обстеженням дорожнього
покриття.
3.СЛ УХАЛИ:
Куцериб В.А,- обговорення питання щодо ремонту дороги по вул. Перемоги,
5а.
ВИСТУП ИЛИ:
Плаксіна О.В. - поставила питання до керівників КІІ «Водоканал» та КП
«Токмак теплоенергія» про якість підземних мереж відповідних комунікацій
на ділянці дороги вул. Перемоги там де плануються роботи по ремонту
дороги.
Ялсукова О.О. - відповіла, для того, щоб розібратися на якій ділянці ми
повинні працювати потрібно подивитися схему. Якщо там пролягають
теплові труби ми поновимо ремонтні роботи. Тому, запропонувала особисто
в найближчий час підійти до КП «Токмак теплоенергія» та КП «Водоканал»
та розглянути це питання детально з відповідною документацією.
Голосували: за - 5, проти -0 , утримались -1 .
ВИ РІШИЛИ:
Доручити Плаксіній О.В. разом керівниками КГІ «Токмак теплоенергія» та
КП «Водоканал» уточни і и місця проходження комунікацій. Взяти
інформацію про стан комунікацій та проінформувати на наступному
засіданні комісії.
4.СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А,- обговорення питання про порядок фінансування комітетів
мікрорайонів на 2017р.
ВИ СТУ ПИЛИ:
Степура С.А. - надав депутатам для ознайомлення Порядок фінансування
комітетів, додав, що враховані всі пропозиції і ця система являється —
заохочуваною.
Куцериб В.А. запитав, про термін «годинна допомога»?

Степура C.A. - пояснив, це взагалі стосується приватного сектору де люди
потребують додаткової допомоги.
Голосували: за -3 , проти -0 , утримались -3 .
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома та винести на чергову сесію.
5.СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А,- обговорення питання щодо співфінансування проектів на
2018р.
ВИ СТУПИЛИ:
Нікітенков І.В. - проінформував, що є перелік проектів які спів
фінансуються. До переліку додались проекти щодо придбання техніки,
створення робочих місць, самостійне заробляння коштів. УКГ пропонує
взяти участь в проекті «Питна вода» та придбання медичного обладнання.
Голосували: за -6 , проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Питання винести на чергову сесію.
6.СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А.- обговорення питання щодо визнання російської окупації та
заборони торгівлі з тимчасово окупованими територіями.
ВИ СТУП ИЛИ:
Бобринок В.А. - запропонувала розглянути звернення до Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету міністрів України про визнання
російської окупації та заборони торгівлі з тимчасово окупованими
територіями, порадила депутатам ТМ Р підтримати проект - рішення на рівні
закону.
Голосували: за -4, проти -0, утримались -0.
ВИ РІШИЛИ:
Рішення зі звернення до Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету міністрів України про визнання російської окупації та заборони
торгівлі з тимчасово окупованими територіями - підтримуємо.
7.СЛ УХАЛИ:
Куцериб В.А,- обговорення питання звернення Поліщук С.В. до голови міста
про створення комісії щодо визначення технічного стану будинків в місті та
фінансування проведених робіт.
ВИ СТУПИЛИ:
Нікітенков І.В. - запропонував включити до списку і інші будинки, які
потребують технічного визначення та звернутися до бюджетної комісії про
закладання певної суми коштів на фінансування проведення експертної
оцінки.
Голосували: за -5 , проти -0 , утримались -0 .
ВИ РІШИЛИ:
На наступне засідання УКГ підготувати перелік будинків, які потребують
визначення технічного стану.
8.СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А.- обговорення питання про захист автошляху Т 04-01.

ВИ СТУПИЛИ:
Нікітенков І.В. - пояснив, що в першу чергу потрібно встановити дорожні
знаки. Кошторис приблизно 200 тис. грн.
Лукаш В.О. - в цьому питання з нами повинні співпрацювати інспектори
поліції, але в них не вистачає працівників. Вони повинні відслідковувати
перевантажені машини та штрафувати в законному порядку. Додав, що це
питання вже розглядалось у 2016р. і було відправлено звернення до Поліції.
Голосували: за -5 , проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШ ИЛИ:
Поновити звернення до поліції з пропозицією долучати до роботи контролю
дорожнього руху громадські організації з охорони правопорядку.
9.СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А.- обговорення питання щодо утилізації ТГІВ.
ВИ СТУПИЛИ:
Шило В.І. — розповів, що з 1 березня піднятий тариф на вивіз сміття. Не
вистачає техніки, Полігон сміттєзвалища переповнений потрібен
бульдозер.
Куцериб В.А,Запропонував депутатам в найближчий час поїхати на
сміттєзвалище та визначитись з переліком проведення необхідних робіт.
Голосували: за 5 , проти -0, утримались -0 .
ВИ РІШИЛИ:
Виїхати на полігон для вивчення питання і
наступному засіданні комісії
доповісти.
s '
Голова постійної комісії

В.А.Куцериб

Секретар постійної комісії

В.А Бобринок

