
ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КОМ УНАЛЬНОГО МАЙНА, 
Ж ИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖ ЕННЯ

34400 м.Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1

vw.kuznetsovsk-rada.gov.ua

ПРОТОКОЛ №  18

від 28 липня 2016 р.

Присутні:

Конопелько К. В. -  голова постій;гої комісії
Присяжнюк С. В. -  заступник голови постійної комісії
Будь К. М. -  секретар постійної комісії
Шарапов С. В. -  член постійно' комісії
Денега С. В. -  член постійно ' комісії

Запрошені:

Савченко 1 .1. -  начальник від. цлу комунальної власності виконкому
Келлер В. Г. -  директор КП КМБТІ
Шумра А. -  главбух виконкому
Ющук Д. -  депутат

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд Службової записки Вх. № 462/02-3.31 від 13.06.2016 р.;
2. Розгляд Звернення Вх. №  03.3.05 від 04.05.2016, Справа № А-308 від Антонова В. Ю.;
3. Розгляд усного Звернення Ю щуса Д., щодо облаштування пішохідної доріжки біля буд.

11 м-ну Вараш;
4. Розгляд питання щодо Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів 

будинків у м. Кузнецовськ до 2020 року;
5. Розгляд проекту рішення №220 від 14 червня 2016 року «Про внесення змін до рішення

міської ради від 30.12.2014 №1805 «Про затвердження Програми підтримки створення 
об’єднань співвласників багато свартирних будинків у м. Кузнецовськ до 2020 року».

6. Розгляд проекту рішення «Про внесеннязмін до рішення міської ради від 15.10.2015 р. 
№2197 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства м. Кузнецовськ на 2016-2010 роки»;

7. Розгляд Листа Вх. № 1000/02.3- 1/05 від 26.07.2016 від Саушкіна Р. Ю.;
8. Розгляд проекту рішення «Про е н є с є н н я з м і н  до рішення міської ради від 15.10.2015 р.

№2198 «Про затвердження Програми благоустрою міста Кузнецовськ на 2016-2020 роки».
9. Розгляд Листа щодо виділенні коштів на ямковий ремонт доріг міста (внутрішньо- 

квартальних) у розмірі 591,124отис.грн., від в.о. Крушевського О. І.
10. Розгляд проекту рішення №207 від 01.06.2016 року «Про створення комісії з розгляду

питань щодо списання комунального майна шляхом ліквідації та безоплатної передачі з 
балансу виконавчого комітету Кузнецовської міської ради».

11. Різне.
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Вирішили: Затвердити порядок денник.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

1. Розгляд Службової записки Вх. № 462/02-3.31 від 13.06.2016 р.
Слухали: Конопелько К. В., щодо Службової записки Вх. №  462/02-3.31 від 13.06.2016р. А 
саме, що відповідно до листа Головною  Уравління Національної поліції в Рівненській обл. 
від 03.06.2016 №  4717/116/01/215-2016 щодо передачі на відповідальне зберігання та 
використання Кузнецовському відділу поліції сервера-ядра системи відеоспостереження 
міста Кузнецовськ з правом оперативного керування.
Будь К. М. говорила про необхідність отримати рекомендації депутатської комісії з питань 
депутатської діяльності, законності та правопорядку.
Виріш илиЮ тримати рекомендації деіутатської комісії з питань депутатської діяльності, 
законності та правопорядку.
Голосували: «за» -3 , «проти» - 1, «утримались» - 0.
Слухали:Денегу С. В., який пропонув їв прийняти рішення без додаткових консультацій. 
Вирішили: Прийняти рішення сьогодні.
Голосували: «за» -1 , «проти» - 3, «ут римались» - 0.
Рішення не прийнято.

2. Розгляд Звернення Вх. № 03.3.09 від 04.05.2016р., Справа № А-308 від Антонова В. Ю. 
Слухали: Келлера В. Г. щодо Звернення Вх. № 03.3.09 від 04.05.2016, Справа №  А-308 від 
Антонова В. Ю.
Конопелько К. В. щодо вимог зазначених у зверненні, а саме:
1. Скасувати проект рішення сесії №177 від 26 квітня 2016 року «Про встановлення ціни 
продажу об’єкта комунального майна»;
2. Переглянути рішення сесії Кузнецсвської міської ради №2161 від 15 жовтня 2015 року в 
питанні включення до приватизації приміщення №51 в багатоквартирному будинку 18 
корпус 2 по м-ну Будівельників, м.Кущецовськ.
Вирішили: 1. Вимога заявника щодс скасування проекту рішення ради є неправомірною, 
адже скасувати можна прийняте ріше шя, а не проект.
2. Савченко І. І. підготувати проект рішення про виключення в рішенні Кузнецовської 
міської ради від 15.10.2015 року № 2161 з Переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації, а саме -  нелитлове приміщення №51 по м-ну Будівельників, 18/2. 
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. Розгляд усного Звернення Ю щука Д. щодо облаштування пішохідної доріжки біля буд. 11 
м-ну Вараш.
Слухали: Ю щука Д. щодо облаштування пішохідної доріжки біля буд. 11 м-нуВараш. А 
саме, що зі сторони під’їздів є потреба влаштувати тротуар.
Вирішили: Савченко І. І. розробити та надати на розгляд комісії кошторис з виконання 
робіт влаштування пішохідної доріжки біля буд. 11 м-ну Вараш.
Голосували: «за» - , «проти» - 0, «утримались» - 0.

4. Розгляд питання щодо Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів 
будинків у м. Кузнецовськ до 2020 року.
Слухали: Шумру А. по Програмі співфінансування капітальних та поточних ремонтів 
будинків у м. Кузнецовськ до 2020 року, виник ряд питань щодо можливості реалізації цієї 
Програми: включення до мережі розпорядника ОСББ (що керується Постановою КМУ 
№228 від 28 лютого 2002 року); необхідний спеціаліст у цій галузі, який буде займатися 
цими питаннями; детальний опис Програми, яка регламентуватиме всі дії.
Вирішили: звернутися до п-на Анощенка С. І., щодо термінового проведення наради зі 
спеціалістами, визначити механізм та владнати дане питання, ознайомити членів комісії . 
Голосували: «за» -5 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
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5. Розгляд проекту рішення №220 від 14 червня 2016 року «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 30.12.2014 №1805 < Про затвердження Програми підтримки створення 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кузнецовськ до 2020 року». 
Слухали: Савченко І. І. щодо проекту рішення №220 від 14 червня 2016 року «Про 
внесення змін до рішення міської раді від 30.12.2014 №1805 «Про затвердження Програми 
підтримки створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кузнецовськ 
до 2020 року». Ш умра А. пропонувала виключити з Програми п.1. Виготовлення печатки та 
штампу новостворених ОСББ. Шумра А. пропонувала розробити бланк заявки. Савченко І. 
І. пропонувала розробити окремі розрахунки на встановлення приладів обліку ХВ, ГВ, 
електроенергії. ТЕ.
Вирішили: Виключити з Програлш підтримки створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м. Кузнецовськ до 2020 року п. 1 .Виготовлення печатки та 
штампу новостворених ОСББ. Савченко 1 .1, розробити бланк заявки на участь та розробити 
окремі розрахунки на встановлення приладів обліку ХВ, ГВ, електроенергії, ТЕ. З 
урахуванням цих змін рекомендуємо до прийняття міською радою.
Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0.

6. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 р. 
№2197 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства м.Кузнецовськ на 2016- 2010 роки».
Слухали: Савченко 1.1, щодо проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 15.10.2015 №2197 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово- 
комунального господарства м.Кузнецовськ на 2016-2010 роки». А саме з виділеної суми 
коштів (7350,00) на капремонт ліфтів (модернізацію) перенести частину коштів на 
капітальний ремонт покрівель ж/б по м-ну Будівельників № 7а,76,1,2,5/1,12/1,13,5/2,28/2, м- 
н Перемоги №33а, м-н Вараш №40, 34а, 26а, 6 в сумі 2450,0 тис.грн. Також виділити кошти 
на влаштування поручнів та з ’їздів для інвалідних візків по м. Кузнецовськ в сумі 
199,998 тис.грн.

Денега С. В. запропонував отримати роз’яснення представників КМКП в частині 
перенесення коштів.

Конопелько К. В. запропонувала надати для розгляду міському голові пропозицію 
щодо перенесення коштів у розмірі . > млн. з «Програми реформування і розвитку житлово- 
комунального господарства м.Кузнецовськ на 2016-2010 роки» (№2197 від 15.10.2015 р.) 
п. 11. Капітальний ремонт фасадів ж/б в «Програму підтримки створення ОСББ у м. 

Кузнецовськ до 2020 року» (№220 від 14 червня 2016), п.2. Фінансова підтримка 
новостворених ОСББ.
Вирішили:
1. Підтримати виділення коштів на Елаштування поручнів та з ’їздів для інвалідних візків по 
м. Кузнецовськ в сумі 199,998 тис.грн.
2. Запросити на комісію представників виконкому для роз’яснення в частині перенесення 
коштів.
3. Пропонувати міському голові С. .. Анощенку розглянути пропозицію щодо перенесення
коштів у розмірі 3 млн. з «Програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства м. Кузнецовськ на 2016-2010 роки» (№2197 від 15.10.2015 р.) п. 11.
Капітальний ремонт фасадів ж/б в «Програму підтримки створення ОСББ у м. Кузнецовськ
до 2020 року» (№220 від 14 червня 2016), п.2. Фінансова підтримка новостворених ОСББ.
Голосували: «за» -5 , «проти» - 0, <<утримались» - 0.

*

7. Розгляд Листа Вх. №  1000/02.3-1 /05 від 26.07.2016 р. від Саушкіна Р. Ю.
Слухали: Савченко І. І. щодо Листа Вх. №  1000/02.3-11/05 від 26.07.2016 р. від Саушкіна 
Р. Ю., про виділення додаткових ксштів в кількості 36651,60грн. на ремонт камеригасника, 
що знаходиться по вул. Лісовій між НТЦ ВП РАЕС на насосною станцією 3-го підйому 
КМКП.
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Вирішили: Підтримати виділення додаткових коштів в кількості 36651,60 грн. на ремонт 
камеригасника, що знаходиться по вул Лісовій між НТЦ ВП РАЕС та насосною станцією 
3-го підйому КМКП.
Голосували: «за» -5 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

8. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 
№2198 «Про затвердженняПрограми бі агоустрою містаКузнецовськ на 2016-2020 роки». 
Слухали: Савченко 1.1, щодо проекту рішення «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 15.10.2015 р. №2198 «Про затвердженняПрограми благоустрою міста Кузнецовськ на 
2016-2020 роки». А саме, про виділення коштів на утримання притулку для бездомних 
тварин -  97,747 тис.грн., на витрати на електроенергію для вуличного освітлення -  446,00 
тис.грн.
Вирішили: Підтримати виділення коштів на утримання притулку для бездомних тварин -  
97,747тис.грн., на витрати на електроенергію для вуличного освітлення -  446,00 тис.грн. 
Внести зміни до вищевказаної Програми.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

9. Розгляд Листа щодо виділення кештів на ямковий ремонт доріг міста (внутрішньо- 
квартальних) у розмірі 591,1248 тис.грн. від в.о. Крушевського О. І.
Слухали: Савченко І. І. щодо виділення коштів на ямковий ремонт доріг міста 
(внутрішньо-квартальних) у розмірі 5  ̂1,1248 тис.грн. від в.о. Крушевського О. І.
Вирішили: Підтримати виділення коштів на ямковий ремонт доріг міста (внутрішньо- 
квартальних) у розмірі 591,1248тис.грн.. Савченко І. І. розробити та надати для розгляду 
Службову записку депутатській комісії з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку 
та інвестиційної політики щодо виділення коштів на ямковий ремонт доріг міста 
(внутрішньо-квартальних) у розмірі 5<П,1248 тис.грн.

10. Розгляд проекту рішення №207 в д 01.06.2016 року «Про створення комісії з розгляду 
питань щодо списання комунального майна шляхом ліквідації та безоплатної передачі з 
балансу виконавчого комітету Кузнеповської міської ради».
Слухали: Савченко І. І. щодо рішення №207 від 01.06.2016 року «Про створення комісії з 
розгляду питань щодо списання комунального майна шляхом ліквідації та безоплатної 
передачі з балансу виконавчого комітету Кузнецовської міської ради».
Вирішили: Рекомендувати ввести до складу комісії депутатів Кузнецовської міської ради 
VII скликання Кречика А, Стояновського О.
Голосували: «за» -5 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Голова ПДК КМЖПІтаЕ

Секретар ПДК КМЖПІтаЕ

К. В. Конопелько

К . М. Будь
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