ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протокол №15
засідання постійної комісії Токмацької міської ради з питань
життєзабезпечення міста (міське господарство, торгівля, побутове
обслуговування, підприємницька діяльність).

14.09.2017р.

м. Токмак

Всього: 7 членів комісії
Присутні: 7 членів комісії
Члени комісії:

Куцериб В.А., Бобринок В.А., Яковлева Л.М., Шило В.І., Надточій
О.М., Сенько М. В., Нанівський P.P.
Депутати міської ради:
Степура С.А., Пасєвін В.В., Плаксіна О.В., Поліщук С.В., Лукаш В.О.
Запрошені:
ЯсиневичМ.М.
і
.
Від міської ради:
і
- секретар міської ради:
Чуб О.О.
- начальник управління комунального господарства:
Нікітенков І.В.
Порядок денний.
1. Перевибори секретаря комісії з питань ЖКГ.
2. Звіт про повторне від стеження результативності регуляторного
акту “Про затвердження Правил утримання собак, котів та інших
непродуктивних тварин в м. Токмак” затвердженого рішенням
сесії Токмацької міської ради від 22.09.2016р. №3.
3. стан робіт по відновленнюосвітлення вуличного освітлення
міста.
4. Стан дороги, яка була відремонтована за кошти державного
бюджету в 2016р.
5. Звернення комісії до КП “Контакт” з проханням виконувати
роботи з перевірки вентиляційних каналів в квартирах.

6. Ямочний ремонт доріг міста.
7. Звернення учасника АТО Окунева, проживаючого за адресою м.
Токмак вул. Вишиваного 270, стосовно ремонту покрівлі
будинку.
8. Різне.
1.СЛУХАЛИ:
Чуб О.О. - зауважив, що з 14 протоколів засідання комісії в 2017р.
наявні тільки 8.
Куцериб В.А,- відповів, що протоколи не підготовлені секретарем
Бобринок В.А. Прохання голови комісії про вчасну підготовку
протоколів були ігноровані секретарем. Запропонував переобрати
секретарем постійної комісії Надточій О.М.
ВИСТУПИЛИ:
Голосували: за -5, проти -0 , утримались -1 .
ВИРІШИЛИ:
Назначити секретарем постійної комісії з питань ЖКГ Надточій О.М.
2.СЛУХАЛИ:
Нікітенков І.В. - доповів про результати відстеження регуляторного
акту.
Голосували: за -7 , проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Інформацію по звіту взяти до відома.
3.СЛУХАЛИ:
Шило В.І. - роботи з відновлення вуличного освітлення ведуться.
ВИСТУПИЛИ:
Ясиневич М.М. - стосовно освітлення вул. 14 Вересня, то даний
роподільний пункт вже й так сильно завантажений довгою
електролінією.
Лукаш В.О. - невже 9 електроламп загальною потужністю 140 Ват
сильно вплинуть на роботу електролінії?
Шило В.І. - повідомив, що були виконані проектні роботи. Замовлені
матеріали, при отриманні коштів (20 тис. грн.), роботи будуть виконані.
Голосували: за - 7 , проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома, та доручити КП “Контакт” на наступному черговому
засіданні комісії надати перелік робіт і розрахунок затрат для
відновлення вуличного освітлення всієї вул. 14 Вересня та інших
неосвітлених вулиць.
4.СЛУХАЛИ:

Куцериб В.А.- зауважив,що в ході обстеження стану дорожного
покриття по вул. Ногорна було виявлено недоліки, зсув асфальту, ямки
Нікітенков І.В. - доповів, що підрядна організація, яка виконувала
роботи вже 10 разів усувала недоліки на даному відрізку дороги.
Голосували: за -7, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Внести в чергу денну сесії питання про Звернення депутатів
Токмацької міської ради до служби автомобільних доріг, до Запорізької
ОДА з проханням змусити підрядну організацію усунути всі недоліки
на даній ділянці дороги.
5.СЛУХАЛИ:
Нанівський P.P. - виступив з проханням до КП “Контакт” розглянути
можливість отримання ліцензії на виконання робіт по перевірці
вентиляційних каналів в квартирах.
1
Голосували: з а -7 , проти-0 , утримались-0 .
ВИРІШИЛИ:
Пропонувати КП “Контакт” виконати роботи з отримання даної
ліцензії.
6.ВИСТУПИЛИ:
Нікітенков І.В. - 1,8 млн. грн., які були виділені на ремонт міських
доріг освоєні в повному обсязі, ведеться контроль виконаних робіт,
підрядники вивчають нові технології.
Куцериб В.А. - запропонував продовжити ямочний ремонт доріг
підрядником з відтермінуванням оплати, але з умовою гарантії
депутатами оплати при появі профіциту в міському бюджеті.
Голосували: за -6, проти -0, утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію-звіт, та звернутись до бюджетної комісії з
проханням заручитися в виділенні 300000 грн до кінця поточного року
за виконані роботи по ямочному ремонту доріг.
7.СЛУХАЛИ:
Бобринок В.А. - про звернення учасника АТО Окунева, з проханням
допомоги відремонтувати пошкоджену покрівлю будинку над
квартирою.
Голосували: з а -6 , проти-0 , утримались-0 .
ВИРІШИЛИ:
Доручити Бобринок В.А. підготувати до засідання бюджетної комісії
кошторисну документацію на відновлення покриття.
8.СЛУХАЛИ:

В різному Нікітенков І.В. довів до відома прохання до бюджетної
комісії, щоб 10000грн із статті поливання дерев перекинути на
фінансування робіт зі спилювання дерев.

Голова постійної комісії

В.А.Куцериб

Секретар постійної комісії

О.М. Надточій

