ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протокол №16
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: 6 членів комісії
Члени комісії:

Куцериб В.А., Бобринок В.А., Надточій О.М., Сенько М. В., Яковлева
Л.М., Нанівський P.P.
Депутати міської ради:
Степура С.А., Пасєвін В.В., Поліщук С.В., Лукаш В.О.
Запрошені:
Мамчак А.П., Баглай О.М., Лісова Н.І., Капінін О.В.
Від міської ради:
- секретар міської ради:
Чуб О.О.
- начальник управління комунального господарства:
Нікітенков І.В.
Порядок денний.
1. Звернення Міськводоканалу про виділення коштів у сумі 67000
грн. для промивки колектору.
2. Звернення Токмактеплоенергії про виділення коштів у сумі 80000
грн. для встановлення 2-х “аймодів” на котельні.
3. Звернення гр. Шкурдоди С.С. проживаючого за адресою м.
Токмак, вул Ковальська 44 на ремонт покрівлі у сумі 29000 грн.
4. Звернення учасника АТО Окунева, проживаючого за адресою м.
Токмак вул. Вишиваного 270, стосовно ремонту покрівлі
будинку.
5. Стан дороги, яка була відремонтована за кошти державного
бюджету в 2016р.

6. Про роботу постійної комісії міської ради з питань
життєзабезпечення міста.
7. Ремонт водопроводу в дитячому садку “Калинка”.
8. Спилювання аварійних дерев в місті.
9. Звернення жительки міста Ракшевської К.І., проживаючої вул.
Центральна 22 кв.32, стосовно ремонту покрівлі за міський
бюджет.
10. Фінасування питань благоустрою міста.
11.Різне.
1.СЛУХАЛИ:
Лісова Н.І. - в наслідок зменшення стічних вод колектор засмітився на
90%. Для промивки потрібно оплатити оренду спецтехніки. Вартість
робіт коштує 67000 грн. Ще потрібно замінити 160 погонних метрів
каналізації до колектору.
Поліщук С.В. - доповіла, що на мікрорайоні КШЗ зменшився тиск води
в водопровідній системі.
Голосували: за -6, проти -0 , утримались -0.
ВИРІШИЛИ:
- звернутись до бюджетної комісії з проханням виділити кошти у
сумі 67000 грн для промивки колектору;
- доручити УКГ розглянути питання про виготовлення проектної
документації на заміну 160 погонних метрів каналізації до
колектору і доповісти на наступному черговому засіданні комісії
ЖКГ ;
- доручити КП “Міськводоканал” відстежити та усунути причину
зниження тиску води на мікрорайоні КШЗ до кінця поточного
року.
2.СЛУХАЛИ:
Мамчак А.П. - згідно нового кодексу газового господарства потрібно в
термін до 1.01.2018 року на двох котельнях міста (центральна, КШЗ)
встановити аймоди. Проект та робота буде коштувати 80000 грн.
Голосували: за -4, проти -0, утримались -2.
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до бюджетної комісії з пропозицією виділити 80000 грн на
виконання робіт.
3.СЛУХАЛИ:
Яковлева Л.М. - для ремонту покрівлі багатоповерхового будинку по
вул. Ковальська, 44 де мешкає учасник АТО Шкурдода С.Є. потрібно
29000 грн. Враховуючи власне співфінансування, мешканці просять
20000 грн з міського бюджету для вирішення питання.

Голосували: за -6, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до бюджетної комісії надати грошову допомогу в сумі
20000 грн ИІкурдоді С.С.
4.СЛ УХАЛИ:
Бобринок В.А. - для ремонту покрівлі багатоповерхового будинку за
адресою м. Токмак вул. Вишиваного 270 де мешкає учасник АТО
Окунєв потрібно 29996 грн.
Голосували: за -6, проти -0 , утримались -0.
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до бюджетної комісії з проханням виділити 29996 грн для
ремонту покрівлі.
5. СЛУХАЛИ:
Баглай О.М. - доповів, що гарантійний термін якості відремонтованих
доріг 3 роки. Дороги потребують обстеження. Крім того, на багатьох
ділянках доріг відсутні дорожні знаки.
Голосували: за -6, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Доручити УКГ обстежити стан доріг покритих плиткою та доповісти
на наступному черговому засіданні комісії ЖКГ. Звернутись до
бюджетної комісії з проханням виділити 15000 грн на встановлення
дорожніх знаків.
6.ВИСТУПИЛИ: .
Куцериб В.А. - доповів про роботу постійної комісії ЖКГ за звітний
період.
Голосували: за -6, проти -0, утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію-звіт.
7.СЛ УХАЛИ:
Баглай О.М. - для ремонту водопроду в дитячому садку “Калинка”
потрібно 50000 грн. Замінити потрібно залізні труби в підвалі та
підведення до гідрантів згідно чинних норм.
Голосували: за -4, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до бюджетної комісії з проханням виділити 50000 грн для
проведення робіт.
8.СЛУХАЛИ:
Нікітенков І.В. - для спилювання аварійних дерев в місті потрібно
20000 грн.
Голосували: за -4, проти -0 , утримались -0 .

ВИРІШИЛИ:
Звернутись до бюджетної комісії з проханням виділити 20000 грн для
проведення робіт.
9.СЛУХАЛИ:
Ракшевська К.І. - в квартиру попадає дощова вода через дірявий дах.
Звернення до ПП “Центр” протягом тривалого часу не дали ніяких
результатів. ПП Чеботарьов визначив стан даху і оцінив вартість
ремонтних робіт 25000 грн. Прошу депутатів допомогти оплатити
ремонт покрівлі будинку.
Голосували: за -4, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Рекомендували мешканцям будинку разом з ПП “Центр” взяти участь
в співфінансуванні ремонту покрівлі будинку. Звернутись до депутатів
обласної ради з проханням допомогти з оплатою ремонту покрівлі
будинку.
10.СЛУХАЛИ:
Куцериб В.А. - для виконання роботи з ремонту вуличного освітлення
вул. 14 Вересня потрібно дофінансувати 5000 грн. Для ремонту доріг
пропоную виділити 100000 грн.
Баглай О.М. - пропоную профінансувати обслуговування вуличного
освітлення міста 50000 грн, прибирання цвинтарів 14400 грн,
проектування доріг 30000 грн, закупівлю бордюр 32000 грн, ремонт
двох теплових вводів 13000 грн, віддати заборгованість за виконані
роботи з ремонту доріг 118000 грн.
Голосували: за -4, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до бюджетної комісії з проханням виділити кошти для
дофінансування виконання роботи з ремонту вуличного освітлення вул.
14 Вересня 5000 грн, ремонту доріг 100000 грн, обслуговування
вуличного освітлення міста 50000 грн, прибирання цвинтарів 14400
грн, проектування доріг 30000 грн, закупівлю бородюр 32000 грн,
ремонт двох теплових вводів 13000 грн, віддати заборгованість за
виконані роботи з ремонту доріг 118000 грн.

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

/

В.А.Куцериб
О.М. Надточій

