ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протокол №6
засідання постійної комісії Токмацької міської ради з питань життєзабезпечення
міста (міське господарство, торгівля, побутове обслуговування, підприємницька
діяльність).
17.05 2017.

м. Токмак

Всього: 7 членів комісії
Присутні:6 членів комісії
Члени комісії:
Куцериб В.А., Нанівський P.P., Шило В.І., Надточій О.М., Яковлева Л.М.Бобринок В.
Депутати міської ради:
Поліщук С.В., Капінус.С.,Лукаш В.О.
Від міської ради: Чуб О.О., Нікітенков І.В., Баглай О.М.
Присутні: Лісова Н.І.,Мамчак А.П.
Порядок денний:
I.Звернення КП «Токмак теплоенергія»(виділення коштів).
2.Стан водопостачання міста.
3.Дозвіл на відключення від центрального опалення.
4.Підтримання порядку на орендованих територіях.
5.Утримання зелених насаджень в містах дит.атракціонів.
6.Вивизення сміття в районі вул.Гагарінаї7.
7.Дорожні знаки по вул. Нагорна.
8.Спилювання сухих дерев в парковій зоні міста (Мартиненко Т.Р.)
9.3вернення КП «Контакт»
ІО.Звернення КП «Токмак теплоенергія»(вузли обліку).
II. .Звернення поліції про встановлення відеокамер-роботів.
1.СЛУХАЛИ:
Мамчак А.П.-просить виділити кошти у сумі 1820.0 тис.грн., для виконання рішення
Господарського суду Запорізької області по справі №908/2213/ про стягнення коштів
на користь ТОВ юридична компанія «Монополія».
Зачитав лист стосовно лізінгу.

Повідомив,що з вересня по грудень проходив суд ,була надія відсудити 6 міл.грн. але
не вийшло.
Це колектори. В усній бесіді пообіцяли після виділення коштів міською радою суми у
розмірі 1820,0 міл грн.,заключите договір реструктуризації боргу.
Пропонує принята рішення на сесії про виділення даної суми згідно якого він зможе
заключите договір реструктуризації з «Манаполія»,якщо договір не буде підписаний
відмінити дане рішення.
Нанівський P.P.- дати доручення юридичному відділу звернутись до прокуратури з
прохання найти винних в даній справі та притягти до відповідальності
Лукаш В.О- повернути обладнання.
МаМчак А.П.- згідно договора після повернення обладнання однак потрібно погасити
весь борг.
Лукаш В.О- винних притягти до відповідальності.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома. Дати доручення юридичному відділу звернутись до прокуратури з
прохання найти винних в даній справі та притягти до відповідальності
Голосували: за -4, проти -0 , утримались 2 .
2.СЛ УХАЛИ:

Лукаш В.О.-Скарги мешканців міста на брудну воду.
Лісова Н.І.- треба звертатися до водоканалу з проханням прислати інспектора для
спускання брудної води в його присутності.
ВИРІШИЛИ:
Взяти д о відома

Голосували: за- 6, проти -0 , утримались -0 .
3.СЛ УХАЛИ:

Звернення громадян - надати дозвіл на відключення від центрального опалення.
Мамчак А.П.- існує чинний закон, який вступає в силу 10.06.2018р.
Надточій О.М.- враховуючи,що більш 50% вже відключені від центрального
опалення то надання дозвіл іншим громадянам може привести до того, що соц. сфера
Може лишиться в зимку без опалення.
ВИ РІШ И Л И :
Взяти д о відома

Голосували: за 6, проти -0 , утримались -0 .
4. СЛУХАЛИ:
Капінус С.В.- після від‘їзду цирку із заводської площі лишилось не прибране сміття.
Прохання розробити положення про прибирання території після гастролей.
Загумений В.А.- договір на оренду території не видається без договору на
прибирання території.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома

Голосували: за 6, проти -0 , утримались -0 .
5. СЛУХАЛИ:
Лукаш В.О.- в місцях встановлення дит. атракціонів були пошкоджені зелені
насадження.
Озеленювач міста - з орендарем була підписана угода згідно якої всі пошкоджені
насадження будуть відновлені.
В И Р ІШ И Л И :

Взяти до відома.
Голосували: за -6, проти -0 , утримались -0 .
6.СЛУХАЛИ:
Мешканка Вул. Гагаріна - в районі буд17.по вул. Гагаріна лежить купа сміття з
минулого року . Прохання вжити заходи.
Шило В.І.- дана територія підпорядкована КП «Центр», тому потрібно зобов’язати їх
прибрати сміття.
ВИРІШИЛИ:
Зобов’язати КП «Центр» вивезти сміття з вул. Гагаріна, 17 та інших прилеглих до
обслуговуючих будинків територій. Контроль за виконанням покласти на Зубко С.І.
Голосували: за 6, проти -0 , утримались -0 .
7. СЛУХАЛИ:
Баглай О.М. - на теперішній час підписана угода з ФОП Бабін на виготовлення
дорожних знаків.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома.
Голосували: за -6, проти -0, утримались -0 .
8 .С Л У Х Л Л И :

Мартиненко Т.Р. - я помітив ,що багато дерев в парковій зоні міста помічені під
спилювання. Не приведе це до пустиря в центрі міста?
Озеленювач міста- всі роботи проводяться згідно проекту озеленення міста за
екологічні кошти.
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома.
Голосували: за 6, проти -0 , утримались -0 .
9 СЛУХАЛИ:
ШилоВ.І. - просить виділити кошти у сумі 4,250 тис. грн. на виготовлення проектної
документації однолінійної схеми.
ВИРІШИЛИ:
Звернутись до бюджетної комісії з проханням не відмовити.

Голосували: за 6, проти -0 , утримались -0 .
10.СЛУХАЛИ:
Мамчак А.П. - просить кошти на встановлення лічильників тепла в будинках де
більше 50 % споживачів, та на будівлі соц.. сфери.(біля 40 об‘сктів).
Куцеріб В. А. - з яких коштів?
Мамчак А .П .-з профіциту.
ВИРІШИЛИ:
На бюджетну комісію з проханням виділити кошти на проектування та встановлення
лічильників у соц.сфері.
Голосували: за 6, проти -0 , утримались -0 .
11.СЛУХАЛИ:
Жураковський Р.В. - просить виділити кошти у сумі 185 тис. грн. для встановлення З
відеокамер-роботів.
Кудериб В.А. - прохання підтримати. Розглянути можливість розробки проекту
особистої мережі відео спостереження для поліції.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати на бюджетну комісію.
Голосували: за 6, проти -0 , утримались -0 .

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

В.А.Куцериб
О.М. Надточій

