ТОКМ АЦЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол № 12
засідання постійної комісії Токмацької міської ради з питань
життєзабезпечення міста (міське господарство, торгівля, побутове
обслуговування, підприємницька діяльність).
13.07. 2017р.
м. Токмак
Всього: 7 членів комісії
Присутні: 4 членів комісії
Члени комісії: Куцериб В.А,, Сенько М.В., Яковлєва Л.М., Надточій О.М.
Депутати міської ради: Плаксіна О.В.
Запрошені:
керівники відділів виконкому, комунальних та інших підприємств м.
Токмак
Степура С.А., Баглай О.М., Чуб О.О., Лісова Н.І., Ялсукова О.О., Калінін О.В.
Представники громади.
Порядок денний.
1. Клопотання щодо прийняття до комунальної власності водогону від
заводу «ЗІК» до мікрорайону «Ковальський».
2. Ремонт та заміна труби водогону по вул. Перемоги, 5а, 9а, 11,11а.
3. Заміна гідрантів.
4. Ремонт пішохідної доріжки.
5. Проект про врегулювання
відключення від мережі ЦО.

питань

щодо

надання

дозволу

6. Звернення керівника КП «Тепломережа».
7. Питання щодо встановлення дорожніх знаків, розміток.
8. Питання ПП «Центр» про електролічильники та інші питання ОСББ.

на

1.СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А.- Клопотання щодо прийняття до комунальної власності
водогону від заводу «ЗІК» до мікрорайону «Ковальський».
ВИСТУПИЛИ:
Лісова Н.]. - коротко, доповіла ситуацію членам комісії щодо резервного
водогону. Додала, що є декілька зауважень, але вони незначні.
Куцериб В.А,клопотання.

поставив

питання

на

голосування

про

підтримку

Голосували: за - 4; проти -0 ; утримались -0.
ВИРІШ ИЛИ.
Клопотання підтримали.
2.СУХАЛИ:
Куцериб В.А. - ремонт та заміна труби водогону по вул. Перемоги, 5а, 9а,
11,1 1а.
ВИСТУПИЛИ:
Плаксіна О.В. - виступила, з проханням щодо заміни підводу до будинків
труба - 400 метрів.
Лісова Н.І. - додала, що там потрібно багато
«Водоканал» своїми силами не справиться.

ручної роботи.

КП

Куцериб В.А. - запропонував, керівнику КП «Водоканал» вирішити
питання в робочому порядку та поки замінити 25 метрів труби в
найкоротші строки.
3. СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А. - заміна гідрантів на території міста.
ВИСТУПИЛИ:
Лісова Н.І. - доповіла, що гідранти зношені, ремонту не підлягають.
Потрібна закупівля нових першочергових 20 штук. Приблизно 62 тис. грн.
Баглай О.М. - Додав, винести клопотання щодо придбання гідрантів.
Голосували: за - 4; проти -0 ; утримались -0.
ВИРІШ ИЛИ:

Винести питання на бюджетну комісію.
4.СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - ремонт пішохідної доріжки.
ВИСТУ ПИ ЛИ :
Твердохліб В.Д. - виступила, що по вул. Центральній, під час ремонту
дороги, були пошкоджені пішохідні переходи через газони, які мешканці
власноруч за свої кошти прокладали. Тому, просить владу поклопотатись
про відновлення доріжок.
Баглай О.М. - наголосив, на тому, що ці переходи незаконні. Відстань
між переходами за нормами повинна бути не менше 100м.
Твердохліб В.Д. - зауважила, що ця норма про переходи не виконана на
дорозі біля виконкому, а для безпеки пішоходів можна поставити дорожні
знаки і знизити швидкість руху автомобілів.
ВИРІШ ИЛИ:
Питання взяли до відома.
5. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - проект про врегулювання питань щодо надання дозволу на
відключення від мережі ЦО.
ВИСТУ ПИ ЛИ :
Куцериб В.А. - зачитав зміни які були внесені до проекту, а саме п. 6.та
п. 11. Поставив питання на голосування.
Голосували: за - 2; проти -1 ; утримались -1.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення не прийнято.
6. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - звернення керівника ПП «Тепломережа».
ВИСТУПИЛИ:
Ялсукова О.О. - виступила з пропозицією перепозичання коштів з іншої
програми для вирішення питання ремонту тепломережі ЗОШ №6. Тому
що, в з в ’язку з торгами і конкурсами не встигаємо по строкам виконати
всі “земельні” роботи.

Куцериб В.А. - поставив питання на голосування.
Голосували: за - 3; проти -0 ; утримались -1.
ВИРІШ ИЛИ:
Пропозиція не підтримана.
7. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - питання щодо становлення дорожніх знаків розміток.
Виділення коштів на гідранти.
ВИСТУПИЛИ:
Баглай О.М. - проінформував, що на встановлення дорожніх знаків,
розміток не вистачає коштів. Тому, просить комісію з Ж КГ винести
клопотання на бюджетну комісію щодо виділення коштів приблизно 50
тис. грн.
Куцериб В.А. - поставив питання на голосування.
Голосували: за - 4; проти -0 ; утримались -0.
ВИРІШ ИЛИ:
Запропонувати бюджетній комісії першочергово розглянути це питання.
При наявності виділити кошти.
9. СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А - питання щодо ПП «Центр» та фінансування з міського
бюджету нагальних потреб ОСББ.
ВИСТУПИЛИ:
Калінін О.В. - виступив з проханням щодо виділення коштів на заміну 9
лічильників. Потрібно приблизно 29 тис. грн..
Куцериб В.А - запропонував винести це питання та інші питання ОСББ на
бюджетну комісію при наявності
ту.
Голова постійної комісії

В.А.Куцериб

Секретар постійної комісії

О.М.Надточій.

