Т О К М А Ц Ь К А М ІСЬКА РАДА ЗАП О РІЗЬ К О Ї ОБЛАСТІ
Протокол № 14
засідання постійної комісії Токм ацької міської ради з питань
життєзабезпечення міста (міське господарство, торгівля, побутове
обслуговування, підприємницька діяльність).
17.08.2017р.

м. Токмак

Всього: 7 членів комісії
Присутні: 5членів комісії
Члени комісії: Куцериб В.А., Сенько М.В., Бобринок В.А. Шило В.І.,
Нанівський P.P.
Депутати міської ради: Лукаш В. О., Поліщук С.В.
Запрошені:
керівники відділів виконкому, комунальних та інших підприємств м.
Токмак
Баглай О.М., Чуб О.О., Нікітенков 1.В.
Представники громади.
П орядок денний.
1. Звернення мешканця міста Андрієць В. до керівника КП
«Міськводоканал».
2.
Про звіт виконавчого комітету Токмацької міської ради щодо
виконання бюджету міста Токмака за 1 півріччя 2017 року.
3. Звернення мешканців міста потерпілих від пожежі по вул. Шевченка.
4.Про стан навколишнього середовища на території заводу «ПДМ».
5. Про внесення змін до рішення № 22 від 18.04.16р.
6.Про передачу на баланс газового господарства фасадних газопроводів
багатоквартирних будинків.
7. Ремонт дороги по вул. К.Маркса - продовження. Вивіз листя.
8. Провулок Розкішний —ямковий ремонт.
9.Зміни до програми.
1. СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А,- питання щодо звернення Андрійця В. до керівника КП
«Міськводоканал».
ВИСТУ ПИ ЛИ :
Андрієць В. - виступив з проблемою, що вже третій рік поспіль керівник
міськводоканалу не йде на поступки людям. Проблема закільцювання труби
по вул. Леваневського.
Лісова Н.І. - проінформувала, міськводоканал відповідає за центральний
водогін, а те що пропонує Андрієць В. - це вже індивідуальний водогін.

Додала, потрібно прокладати нову лінію. Два рази на рік робиться промивка
труби. Ті роботи які ми планували зробити, більшість мешканців були проти.
Нанівський P.P. - порадив, звернутися до квартального, зібрати збори,
запросити Лісову Н.І. на збори та разом вирішити це питання.
Куцериб В.А. - звернувся до очільниці комунального підприємства Лісової
Н.І. з проханням проявляти більшу активність у питання співпраці з
громадою міста.
ВИРІШ ИЛИ:
Прийняти до відому. Рекомендувати керівнику «міськводоканалу» бути
присутньою на зборах мікрорайону та вирішити питання в робочому
порядку.
2. СЛ У ХАЛИ :
Куцериб В.А. - обговорення питання про звіт виконавчого комітету ТМР за 1
півріччя 2017 року.
ВИСТУПИЛИ:
Аненкова Л. - зачитала звіт та надала примірники комісії з Ж КГ для
ознайомлення.
Нанівський P.P. - додав, що не згоден з таким звітом, тому що по питанню
КП « Токмактепломережа» не має фінансового звіту по лізингу.
Голосували: за - 3; проти - 2; утримались- 0.
ВИРІШ ИЛИ:
Рішення не прийнято.
Бобринок В.А - виступила з пропозицією надати доручення керівнику КП
«Токмактепломережа» підготувати до початку бюджетної комісії фінансовий
звіт про стан заборгованості лізингової компанії.
Нанівський P.P. - відправити звіт на електроні адреси всім депутатам для
ознайомлення.
Голосували: за - 5; проти - 0; утримались- 0.
ВИРІ ШИЛИ:
Надати доручення керівнику КП « Токмактепломережа» до початку роботи
бюджетної комісії підготувати всі фінансові документи по лізингу.
3.СЛУХАЛИ:
СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - обговорення питання щодо звернень мешканців міста
потерпілих від пожежі по вул. Шевченка.
ВИСТУ ПИ ЛИ :
Бобринок В.А. - проінформувала, на момент пожежі по вул. Шевченка,
постраждало сім квартир. Люди знаходяться в повному відчаї. Пошкоджені
балкони, вікна, меблі. Наголосила, на тому, що є звернення від мешканців до
депутатської комісії з проханням про допомогу. Запропонувала після
засідання комісії вийти за адресою та по можливості оцінити збитки та
приблизний о б ’єм робіт.
Лукаш В.О.- додав, що комісія з Ж К Г на жаль не зможе дати повну оцінку
збитків, потрібно залучення спеціалістів та складання кошторису. Тому, на
комісію з бюджету потрібна точна цифра.

Куцериб В.А. - запропонував, базуючись на висновках пожежників і
визначити суму.
Лукаш В.О. - запропонував, мешканцям постраждалих квартир самостійно
звернутися до фахівця по складанню кошторису.
Куцериб В.А. - рекомендував, надати доручення фінансовому управлінню
разом з комісією по бюджету знайти кошти для надання допомоги
потерпілим.
Голосували: за - 5 ; проти - 0 ; утримались- 0.
ВИРІШ ИЛИ:
Попросити фінансове управління знайти кошти до початку засідання
бю джетної комісії для надання допомоги потерпілим від пожежі.
ВИРІШ ИЛИ:
4. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - питання про стан навколишнього середовища на території
заводу «ПДМ».
ВИСТУ ПИ ЛИ :
Сенько М.В. виступив з питанням щодо прояснення ситуації по заводу
«ПДМ». Все майно розкрадається.
Куцериб В.А. - рекомендував, це питання винести на комісію з комунальної
власності.
Питання прийняли до відому.
5. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - питання щодо
внесення змін та затвердження нового
порядку щодо відключення від центрального опалення.
ВИСТУПИЛИ:
Нанівський P.P. - зачитав рішення щодо відключення від центрального
опалення із внесеними до нього змінами. Зміни внеслися до п.6 та п.11.
Запропонував підтримати цей документ зі змінами.
ВИСТУПИЛИ:
Голосували: за - 5 ; проти - 0; утримались-0.
ВИРІШ ИЛИ:
Зміни до рішення № 22 від 18.04.16р. - підтримали.
6. СЛУ ХАЛИ :
Куцериб В.А. - про передачу на баланс газового господарства фасадних
газопроводів багатоквартирних будинків.
ВИСТУ ПИ ЛИ :
Нанівський P.P. - запропонував УКВ розробити технічну документація щодо
передачі на баланс газовому господарству фасадні газопроводи.
Нікітенков І.В.- додав, потрібна інвентаризація.
Голосували: за - 5 ; проти - 0; утримались-0.
ВИРІШ ИЛИ:
УКВ передбачити кошти для передачі на баланс фасадних газопроводів для
подальш ої безпечної експлуатації.
7. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - ремонт дороги по вул. К.Маркса - продовження. Вивіз листя.

ВИСТУ ПИ ЛИ :
М ешканці міста - повідомили про те що ремонт по вул. К.Маркса
призупинений. Прохання виділити кошти на продовження ремонту дороги.
Голосували: за - 5 ; проти - 0; утримались-0.
ВИРІШ ИЛ И:
Розглянути це питання як одне із першочергових при виділенні коштів.
Ш ило В.І. - проінформував скільки коштує вивіз сміття, листя.
8. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А. - питання провулок Розкішний - ямковий ремонт.
ВИСТУПИЛИ:
Ш видкий О.О. - просив про допомогу полагодити дорогу після заміни
водогону, тому що при дощ ах розмиває глину і не можливо пройти.
Лукаш В.О. - запитав, хто проводив ремонтні роботи.
Ш видкий 0 . 0 . - ремонтні роботи проводив КП «М іськводоканал» та
мешканці
Куцериб В.А. - запропонував, на наступній комісії підняти питання ремонту
дорожнього покриття в цьому провулку, та керівнику міськводоканалу
доповісти, чому не полагоджена дорога після проведених робіт.
Голосували: за - 5 ; проти - 0; утримались-О.
ВИРІШ ИЛИ:
Рекомендувати керівнику КП «Міськводоканал» посприяти у вивезенні
глини з провулку Розкішний.
9. СЛУХАЛИ :
Куцериб В.А,- питання щодо розробки схеми переходу міста на
електроопалення.
ВИ СТУПИ ЛИ :
Нікітенков І.В. - коротко розповів щодо можливості в майбутньому відійти
від централізованого опалення в місті на електроопалення. На цю програму
планують виділятися кошти з обласного та державного бюджету. Тому, для
того щоб почати розробляти схему просить комісію підтримати цю програму.
Бобринок В.А. - підтримала цю ідею, вважає що в мешканців міста повинна
бути альтернатива.
Голосували: за - 4 ; проти - 0; утримались-О.
ВИРІШ ИЛИ:
Підтримали це питання.

Голова постійної комісії

В.А.Куцериб

Секретар постійної комісії

В.А Бобринок

