
ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, 
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

34400 м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1 
у ww.kuznetsovsk-rada.gov.ua

Присутні:
Конопелько К. В. 
Присяжнюк С. В. 
Будь К. М. 
Денега С. В . ^

ПРОТОКОЛ № 25
від 18 листопада 2016 р.

- голова постійної комісії
- заступник голови постійної комісії 
секретар постійної комісії
член постійної комісії

Запрошені:
Савченко 1.1. -  начальник відділу комунальної власності КМР
Сергійчук Ю. В. -  директор КП «Благоустрій» КМР
Му шик С. В. -  директор КП «Житлокомунсервіс» КМР
Решетицький С. А. -  директор КП «МЕМ»
Келлер В. Г. -  директор КП «КМБТІ»
Семенюк І. С. -  директор КМКП
Крушевський О. І. -  головний інженер КМКП

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд усного звернення Шкіндер Л. М. щодо облаштування автомобільної парковки 

по м-ну Будівельників, б.ЗЗБ та 33/3.
2. Розгляд службової записки по Програмі реалізації природоохоронних заходів м. 

Кузнецовськ на 2017 рік (Савченко 1.1.).
3. Розгляд службової записки по Програмі поводження з відходами м. Кузнецовськ на 

2017 рік (Савченко 1.1.).
4. Розгляд службової записки на формування бюджету 2017 року по Програмі 

благоустрою м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки (Савченко 1.1.).
5. Розгляд питання щодо облаштування штучним покриттям дитячих та спортивних 

майданчиків.
6. Розгляд службової записки на формування бюджету 2017 року по Програмі розвитку 

автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у м. Кузнецовськ на 2016-2020 
роки (Савченко 1.1.).

7. Розгляд питання щодо закупівлі навісів на зупинки («Любава» - 2шт., біля р-ку 
«Північний»).

8. Розгляд службової записки №855 '02-3.31 від 09.11.2016 р. про звернення Харченко Л. В. 
.щодо капітального ремонту покрівлі в ж/б №6 по м-ну Будівельників (Савченко 1.1.)

9. Розгляд заяви №1785/02.3-11/05 від 07.11.2016 р. голови правління ОСББ «Вараш-21» 
Кравчук В. П., щодо виділення коштів на ремонт даху буд. №21 по м-ну Вараш 
(Савченко 1.1.).

10. Розгляд службової записки по Програмі співфінансування ремонтів житлових 
будинків ОСББ м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки в новій редакції (Савченко 1.1.).
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11. Розгляд службової записки №866/02-3.31 від 14.11.2016 про звернення Сергійчука Т. А. 
щодо облаштування автостоянки в районі заправки «Журавлина» (Савченко 1.1.).

12. Розгляд службової записки про звернення Хохлюка І. В. щодо освітлення пішохідного 
переходу в районі магазину «Любава». (Босик В.).

13. Розгляд депутатського звернення Будь К. М. щодо влаштування освітлення по вулиці 
між НТЦ та насосною станцією III підйому.

14. Розгляд депутатського звернення Хвалько Н. щодо влаштування освітлення по вулиці 
навколо «Свято-Софіївського храму».

15. Розгляд листа №765/02.3-16/04 від 10.10.2016 Тарадюка Д. (Національна рада України 
з питань телебачення і радіомовлення) щодо проводового радіомовлення.

16. Розгляд листа Пітцика М. В. (Ассціація міст України) №810/02.3-16/04 від 25.10.2016 р.
17. Розгляд питання щодо закупівлі поштових скриньок КМКП.
18. Розгляд питання щодо улаштуваь ня зупинки навпроти АЗС «Журавлина».
19. Розгляд питання щодо капітального ремонту Міських очисних споруд.
20. Різне.
Вирішили: Затвердити порядок денний.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «/тримались» - 0.

1. Розгляд усного звернення Шкіндер Л. М. щодо облаштування автомобільної парковки 
по м-ну Будівельників, б.ЗЗБ та 33/3.
Слухали: Шкіндер Л. М. щодо облаштування автомобільної парковки по м-ну 
Будівельників, б.ЗЗБ та 33/3.
Вирішили: Вивчити питання в юмплексі щодо улаштування парковок у місті в 
наступному році згідно звернень громадян. Розглянути та надати пропозиції на 
наступному засіданні.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «/тримались» - 0.

2. Розгляд службової записки по Програмі реалізації природоохоронних заходів м. 
Кузнецовськ на 2017 рік (Савченко І І.).
Слухали: Савченко І. І. щодо службової записки по Програмі реалізації
природоохоронних заходів м. Кузне щвськ на 2017 рік, а саме передбачити на наступний 
бюджетний рік:
- Придбання зелених насаджень, м ндобрив та засобів захисту рослин -  50,0 тис.грн.,
- Придбання обладнання для Місьь их очисних споруд -  105,0тис.грн.,
- Капітальний ремонт укріплення правого берега річки Стир в м. Кузнецовськ (біля 

пішохідного мосту) Рівненської області -  296,248тис.грн.
Крушевський О. І. щодо необхідності проведення капітального ремонту Міських очисних 
споруд.
Вирішили: Прийняли до відома. Рекомендувати «Бюджетній комісії» до включення в 
бюджет міста на 2017 рік.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. Розгляд службової записки по Програмі поводження з відходами м. Кузнецовськ на 
2017 рік (Савченко 1.1.).
Слухали: Савченко 1.1 щодо службової записки по Програмі поводження з відходами м. 
Кузнецовськ на 2017 рік. А саме передбачити на наступний бюджетний рік:
- .Оновлення основних засобів (придбання спецтехніки) -  2634,0 тис.грн.,
- Придбання контейнерів для сміття -  198,0тис.грн.
Вирішили: Прийняли до відома. Рекомендувати «Бюджетній комісії» до включення в 
бюджет міста на 2017 рік.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Сторінка 2 з 5



4. Розгляд службової записки на формування бюджету 2017 року по Програмі 
благоустрою м. Кузнецовськ на 20 [6-2020 роки (Савченко 1.1.).
Слухали: Савченко І. І. щодо слукбової записки на формування бюджету 2017 року По 
програмі благоустрою м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки. А саме передбачити на 
наступний бюджетний рік:
- Утримання озеленення територ ї міста та об’єктів благоустрою -  2698,28 тис.грн.,
- Утримання доріг -  5764,525 ти< .грн.,
- Утримання кладовища -  148,808 тис.грн.,
- Механізоване утримання доріг КМКП (у зимовий період) -  515,01 тис.грн.
Вирішили: Прийняли до відома. Додатково питання буде розглядатися як буде 
розроблений проект рішення про зміни до Програми благоустрою м. Кузнецовськ на 
2016-2020 роки.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

5. Розгляд питання щодо облаштування штучним покриттям дитячих та спортивних 
майданчиків.
Слухали: Конопелько К. В. щодо облаштування штучним покриттям дитячих та 
спортивних майданчиків. А саме спортивний майданчик на березі р. Стир, дитячий 
майданчик неподалік ж/б №11по м-ну Вараш, біля м-ну «Колібріс». Директору КП 
«Благоустрій» КМР надати на комісію розрахунки облаштування штучним покриттям 
дитячих та спортивних майданчикіз з використанням різних видів штучного покриття. 
Вирішили: Директору КП «Благоустрій» КМР надати на комісію розрахунки
облаштування штучним покриттям дитячих (неподалік ж/б №1 Іпо м-ну Вараш, біля м-ну 
«Колібріс») та спортивних (на березі р. Стир) майданчиків з використанням різних видів 
штучного покриття.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

6. Розгляд службової записки на формування бюджету 2017 року по Програмі розвитку 
автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у м. Кузнецовськ на 2016-2020 
роки (Савченко 1.1.).
Слухали: Савченко І. І. щодо службової записки на формування бюджету 2017 року по 
Програмі розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки у м. 
Кузнецовськ на 2016-2020 роки. А саме передбачити на наступний бюджетний рік:
- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Енергетиків місті 

Кузнецовськ Рівненської облает (коригування) -  6688,558 тис.грн.,
- Розмітка доріг -  200,0 тис.грн.,
- Встановлення дорожніх знаків -  100,0 тис.грн.,
- Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту -  150,0 тис.грн.,
- Поточний ремонт а/б міських доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, 

влаштування дощоприймальних колодязів -  2000,0 тис.грн.,
- Улаштування зупинок автотранс порту -  300,0 тис.грн.,
- Виготовлення навісів автобусни х зупинок -  100,0 тис.грн.,
- Улаштування пішохідних доріжок з бруківки -  4000,0 тис.грн.
Вирішили: Прийняли до відома. Додатково питання буде розглядатися як буде
розроблений проект рішення про зміни до Програми розвитку автомобільних доріг,
дорожнього руху та його безпеки у м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

*

7. Розгляд питання закупівлі навісІЕ на зупинки («Любава» - 2шт., біля р-ку«Північний»), 
Слухали: Конопелько К. В. щодо закупівлі навісів на зупинки («Любава» - 2шт., біля р-ку 
«Північний»). А саме про придбання навісів, стіни, якого є прозорі.
Вирішили: директору КМКП / КП «Благоустрій» КМР рекомендовано придбати навіси з 
напівпрозорого полікарбонату для зупинок («Любава» -2шт., біля р-ку «Північний»), 
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
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8. Розгляд службової записки №855/32-3.31 від 09.11.2016 про звернення Харченко Л. В. 
щодо капітального ремонту покрівлі в ж/б №6 по м-ну Будівельників (Савченко 1.1.). 
Слухали: Савченко І. І. щодо сл/жбової записки №855/02-3.31 від 09.11.2016 про 
звернення Харченко Л. В. щодо ьапітального ремонту покрівлі в ж/б №6 по м-ну 
Будівельників. Капітальний ремонт покрівлі не проводився.
Вирішили: Савченко І. І. підготувати службову записку з кошторисом для розгляду 
комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики 
щодо фінансування капітального ремонту покрівлі ж/б №6 по м-ну Будівельників. 
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

9. Розгляд заяви голови правління ОСББ«Вараш21» Кравчук В. П. №1785/02.3-11/05 від 
07.11.2016 щодо виділення коштів н і ремонт даху буд. №21 по м-ну Вараш (Савченко 1.1.). 
Слухали: Савченко І. І щодо заяви голови правління ОСББ«Вараш21» Кравчук В. П. 
№1785/02.3-11/05 від 07.11.2016 щодо виділення коштів на ремонт даху буд. №21 по м- 
ну Вараш.
Вирішили: Фінансування капітальюго ремонту покрівель для ОСББ передбачається 
Програмою співфінансування ремонтів житлових будинків ОСББ м. Кузнецовськ на 2016- 
2020 роки в новій редакції від 30.38.2016 №307. Ознайомитися з покроковими діями 
можете на офіційному сайті Кузнецовської міської ради в розділі ОСББ.
Голосували: «за» -4, «проти» - 0, «л тримались» - 0.

10. Розгляд службової записки го Програмі співфінансування ремонтів житлових 
будинків ОСББ м. Кузнецовськ на 2( 16-2020 роки в новій редакції (Савченко 1.1.).
Слухали: Савченко 1.1, щодо службової записки по Програмі співфінансування ремонтів 
житлових будинків ОСББ м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки в новій редакції. А саме 
внести зміни до Програми і замінити слова «капітальний ремонт покрівель» на «ремонт 
житлових будинків».
Вирішили: Савченко І. І підготувати проект рішення про зміни до Програми 
співфінансування ремонтів житловий будинків ОСББ м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки в 
новій редакції.
Голосували: «за» -3 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

11. Розгляд службової записки №866/02-3.31 від 14.11.2016 про звернення Сергійчука Т. 
А. щодо облаштування автостоянки в районі заправки «Журавлина» (Савченко 1.1.). 
Слухали: Савченко І. І. щодо сгужбової записки №866/02-3.31 від 14.11.2016 про 
звернення Сергійчука Т. А. щодо облаштування автостоянки в районі заправки 
«Журавлина».
Вирішили: Оглянути місце для розташування автостоянки. Лишити на до вивчення. 
Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0.

12. Розгляд службової записки про звернення Хохлюка І. В. щодо освітлення пішохідного 
переходу в районі магазину «Любав і». (Босик В.).
Слухали: Савченко І. І. щодо службової записки про звернення Хохлюка І. В. щодо 
освітлення пішохідного переходу в районі магазину «Любава».
Будь К. М. щодо необхідності додаткового освітлення пішохідних переходів та 
визначення таких місць, щоб запланувати фінансування на наступний рік.
Вирішили: Лишити на довивчення
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, <утримались» - 0.

13. Розгляд депутатського звернення Будь К. М. щодо влаштування освітлення по вулиці 
між НТЦ та насосною станцією III гідйому.
Слухали: Будь К. М. щодо депутатського звернення Будь К. М. щодо влаштування 
освітлення по вулиці між НТЦ та насосною станцією III підйому.
Вирішили: Зібрати інформацію про місця, де відсутнє освітлення у місті для 
фінансування в наступному році. Лишити на до вивченні.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, <сутримались» - 0.
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