ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Протокол №4
засідання постійної комісії Токмацької міської ради з питань життєзабезпечення
міста (міське господарство, торгівля, побутове обслуговування, підприємницька
діяльність).
15.03.2018р.
Всього: 7 членів комісії
Присутні: 5 членів комісії
Члени комісії:

м. Токмак
і

Куцериб В.А., Нантський P.P., Шило В.І., Надточій О.М., Яковлева Л.М.
Депутати міської ради:
Плаксіна О., Лукаш В., Капінус C..
Присутні: Лісова Н.І., ЗеленийО.С., Калінін О.В., Савчук В.А..
Від міської ради: Чуб О.О., Нікітенков І.В., Баглай О.М., Сидоренко О.В..
Порядок денний.
1. Звернення голови СОНу стосовно заохочення квартальних. 2.Про визначення
розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні
вартості будівництва об’єктів за рахунок бюджету міста, коштів підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.
3.Про забезпечення реалізації мікропроекту №14-23-52-005 «Створення житлових
умов для ВПО м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло-квартири) / KfW».
4.Про затвердження лімітів використання води КП «Міськводоканал» Токмацької
міської ради на 2018 р.
5.Порядок фінансування програми по благоустрою.
6.Про Меморандум.
7. Бродячі собаки.
8.Зупинка пасажирського транспорту біля готелю.
9.Опалення будинку №300 по вул.Вишиваного.
10.Коригування існуючої проектної документації з реконструкції стоків.
11. Інше.
1.СЛУХАЛИ:

Голова СОІІу Савчук В.А. звернувся з проханням оплачувати працю квартальним.
Лукаш В.О.-пояснив,що робота квартальних не передбачає заробітної плати,
але може заохочуватись.
Яковлева Л.М. повідомила, що таке заохочення існує. В зв’язку із зміною бухгалтера
та неможливістю підпису документів виплата затримується.
Голосували: за -5, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома.
2.СЛУХАЛИ:
Нікітенков І.В.- в зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати мінрегіон
рекомендує розмір кошторисної заробітної плати від 5.1тис.грн.до 7.8 тис.грн.
Пропозиція встановити розмір заробітної плати у сумі 7 тис.грн.
НанівськийР.Р.-проти 7 тис.грн. пропонує від 5.1 тис.грн.до б.б.тис. грн.
Голосували: за -4, проти -0, утримались -1.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати 7 тис.грн.
3.СЛУХАЛИ:
Нікітенков І. В.-на сьогодні готові 17 квартир. Для подальшого фінансування УФСІ
бажає бачити порядок заселення переселенців. На базі законодавства юристами було
розроблено положення, надіслано в м.Київ, перекладено англійською мовою та
передано для розгляду німцям.
Лукаш В.О.-чи перевірятимуть людей яких будуть заселять?
Нікітенков І.В.- 68 осіб знаходяться на обліку в соціальній службі і періодично
перевіряється службою місце проживання.
Голосували: за -5, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Винести на розгляд сесії.
4.СЛУХАЛИ:
Лісову Н.І. - щорічна процедура згідно водного кодексу України.
Голосували: з а -5, проти-0 , утримались-0 .
ВИРІШИЛИ:
Підтримати на сесії.
5.СЛУХАЛИ:
Шило В.І. - потреба по програмі благоустрій міста на рік 1 млн. грн..
Голосували: за -5, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома.
6.СЛУХАЛИ:

Сидоренко О.В. —звернувся в ФОП Бабенко О.В. щодо складання Мемарандуму між
Токмацькою міською радою та ФОН Бабенко О.В.
Голосували: за -3, проти -0 , утримались -1.
ВИРІШ ИЛИ: '
Пропозиція “Рекомендувати на сесію” більшості не отримала.
7.СЛ УХАЛИ:
Шйло В.І. -наводити порядок з бродячими собаками - це обов’язки поліції. Отруєння
бродячих собак заборонено. Притулку в місті немає. В Запоріжжі сума за відлов 1
собаки складає 1 тис. грн..
Голосували: за -3, проти -0, утримались -1.
ВИРІШИЛИ:
Пропозиція “Взяти до відома” більшості не отримала.
8.СЛУХАЛИ:
Яковлеву Л.М. - в зв’язку з неправильним паркуванням машин біля готелю міський
транспорт не має можливості зупинятись.
Голосували: з а -4, проти-0 , утримались-0 .
ВИРІШИЛИ:
Доручити УКГ звернутись в поліцію з проханням навести порядок.
9.СЛ УХАЛИ:
Баглай О.М. - в наслідок аварійної ситуації на тепловому вводі в будинку по
вул.Вишиваного, 300, будинок перебував без тепла. В ході обстеження було
виявлено, що із 12 квартир 10 мають індивідуальне опалення.
Голосували: з а -4, проти-0 , утримались-0 .
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати 2 квартирам перейти на індивідуальне опалення.
10.СЛ УХАЛИ:
Нікітенков І.В. - з урахуванням, що 1т. асфальтобетону на теперішній час коштує
1,9 тис. грн. є пропозиція перерахувати кошторисну документацію реконструкції
зливових стоків з використанням плиткового покриття.
Голосували: за -4, проти -0 , утримались -0 .
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати.
Голова постійної комісії

В.А.Куцериб

Секретар постійної комісії

О.М. Надточій

