ПРОТОКОЛ № 21
засідання постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства,
приватизації та використання майна територіальної громади міста
сесійна зала

10.11.2021
14.00

Всього членів комісії: 7 чол.
Присутні: К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська, Ю.Решетнік, А.Шевчук,
О.Яницький.
Запрошені: Н.Вітковська – заступник директора департаменту інфраструктури міста –
начальник управління житлової політики і майна, Ю.Смолінський – в.о. начальника
управління транспорту та зв’язку, В.Когут – директор комунального підприємства по
організації роботи міського пасажирського транспорту.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про надання згоди на здійснення капітального ремонту орендованого нерухомого майна
міської комунальної власності, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок
орендної плати (ТОВ «Рома»).
2. Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності
в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі («Хмельницька міська
лікарня»).
3. Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності
в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі («Хмельницький
міський перинатальний центр»).
4. Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності
в оренду на аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі («Хмельницький
міський лікувально-діагностичний центр»).
5. Про включення нежитлового приміщення міської комунальної власності на
вул. Козацькій, 54 до Переліку другого типу.
6. Про включення нежитлового приміщення міської комунальної власності на вул. Ярослава
Мудрого, 5 до Переліку другого типу.
7. Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання згоди на безоплатну
передачу в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади кімнат в
гуртожитку на вул. Тернопільська, 40.
Доповідає: заступник директора департаменту інфраструктури міста – начальник
управління житлової політики і майна Наталія Вітковська.
ІІ. Ознайомлення з презентацією «Паркувальний простір міста Хмельницького».
Доповідають: в.о. начальника управління транспорту та зв’язку Юрій Смолінський,
директор комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського
транспорту Віталій Когут.

ІІІ. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Ю.Решетнік

Запропонував на розгляд членів постійної комісії перше питання
порядку денного проект рішення: «Про надання згоди на здійснення
капітального ремонту орендованого нерухомого майна міської
комунальної власності, який дає право на зарахування витрат орендаря
в рахунок орендної плати (ТОВ «Рома»).
Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальнику управління житлової політики і
майна Н.Вітковській.
Доповіла, що даним проектом рішення пропонується:
1. Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю «Рома» на
здійснення капітального ремонту підлоги з улаштуванням покриття з
керамічних плиток орендованого нежитлового приміщення міської
комунальної власності загальною площею 345,5 кв.м на вул. Трудовій,
11 у м. Хмельницькому, який дає право на зарахування витрат орендаря
в рахунок орендної плати.
2. Орендарю – товариству з обмеженою відповідальністю «Рома» після
проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування
витрат орендаря в рахунок орендної плати, надати орендодавцю та
балансоутримувачу документи, що засвідчують обсяг виконаних робіт,
дати початку та закінчення робіт, звіт про оцінку майна, виконаний
суб’єктом оціночної діяльності, в якому визначається різниця між
вартістю об’єкта оцінки в стані «після проведення ремонту» та стані
«до проведення ремонту», а також документи, що підтверджують
оплату виконаних робіт.
3. Балансоутримувачу – комунальному підприємству «Агенція
муніципальної нерухомості» після підтвердження вартості виконаних
робіт, прийняти рішення про зарахування витрат на здійснення
капітального ремонту в рахунок орендної плати відповідно до Порядку
передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.
Поставив на голосування пропозицію взяти до відома проект рішення
«Про надання згоди на здійснення капітального ремонту орендованого
нерухомого майна міської комунальної власності, який дає право на
зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати (ТОВ «Рома»).

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення «Про надання згоди на здійснення
капітального ремонту орендованого нерухомого майна міської
комунальної власності, який дає право на зарахування витрат орендаря
в рахунок орендної плати (ТОВ «Рома»).

2. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Ю.Решетнік

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного проект рішення: «Про погодження наміру щодо
передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на
аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі
(«Хмельницька міська лікарня»).
Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальнику управління житлової політики і
майна Н.Вітковській.
Доповіла, що даним проектом рішення пропонується погодити намір
комунальному підприємству «Хмельницька міська лікарня» щодо
передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на
аукціоні та погодити умови і додаткові умови передачі.
Поставив на голосування пропозицію взяти до відома проект рішення
«Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської
комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і
додаткових умов передачі («Хмельницька міська лікарня»)».

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення «Про погодження наміру щодо
передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на
аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі
(«Хмельницька міська лікарня»).

3. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Ю.Решетнік

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного проект рішення: «Про погодження наміру щодо
передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на
аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі
(«Хмельницький міський перинатальний центр»).
Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальнику управління житлової політики і
майна Н.Вітковській.
Доповіла, що даним проектом рішення пропонується погодити намір
комунальному підприємству «Хмельницький міський перинатальний
центр» щодо передачі нерухомого майна міської комунальної власності
в оренду на аукціоні та погодити умови і додаткові умови передачі.
Поставив на голосування пропозицію взяти до відома проект рішення
«Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської
комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і
додаткових умов передачі («Хмельницький міський перинатальний
центр»)».

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення «Про погодження наміру щодо
передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на
аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі
(«Хмельницький міський перинатальний центр»).

4. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Ю.Решетнік

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного проект рішення: «Про погодження наміру щодо
передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на
аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі
(«Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»).
Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальнику управління житлової політики і
майна Н.Вітковській.
Доповіла, що даним проектом рішення пропонується погодити намір
комунальному підприємству «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр» щодо передачі нерухомого майна міської
комунальної власності в оренду на аукціоні та погодити умови і
додаткові умови передачі.
Поставив на голосування пропозицію взяти до відома проект рішення
«Про погодження наміру щодо передачі нерухомого майна міської
комунальної власності в оренду на аукціоні та погодження умов і
додаткових умов передачі («Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр»).

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення «Про погодження наміру щодо
передачі нерухомого майна міської комунальної власності в оренду на
аукціоні та погодження умов і додаткових умов передачі
(«Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»).

5. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного проект рішення: «Про включення нежитлового
приміщення міської комунальної власності на вул. Козацькій, 54 до
Переліку другого типу».
Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальнику управління житлової політики і
майна Н.Вітковській.

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Доповіла, що даним проектом рішення пропонується включити до
Переліку другого типу нежитлове приміщення міської комунальної
власності загальною площею 114,4 кв.м на вул. Козацькій, 54, щодо
якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення
аукціону.

А.Маєвська

Запропонувала рекомендувати директору УМК «Дубове» О.Забурмесі
перевірити в реєстрі прав на нерухоме майно площі нежитлових
приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Козацька, 54, вул.
Ярослава Мудрого, 5, вул. Ярослава Мудрого, 2 та перебувають в
оренді Інституту соціальних технологій «Україна», і надати
інформацію про площі приміщень, які включені до загальних площ
обслуговування будинків.

Ю.Решетнік

Поставив на голосування пропозицію А.Маєвської: рекомендувати
директору УМК «Дубове» О.Забурмесі перевірити в реєстрі прав на
нерухоме майно площі нежитлових приміщень, які знаходяться за
адресою: вул. Козацька, 54, вул. Ярослава Мудрого, 5, вул. Ярослава
Мудрого, 2 та перебувають в оренді Інституту соціальних технологій
«Україна» і надати інформацію про площі приміщень, які включені до
загальних площ обслуговування будинків.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

Ю.Решетнік

Поставив на голосування пропозицію взяти до відома проект рішення
«Про включення нежитлового приміщення міської комунальної
власності на вул. Козацькій, 54 до Переліку другого типу».

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома проект рішення «Про включення нежитлового
приміщення міської комунальної власності на вул. Козацькій, 54 до
Переліку другого типу».
2. Рекомендувати директору УМК «Дубове» О.Забурмесі перевірити в
реєстрі прав на нерухоме майно площі нежитлових приміщень, які
знаходяться за адресою: вул. Козацька, 54, вул. Ярослава Мудрого, 5,
вул. Ярослава Мудрого, 2 та перебувають в оренді Інституту
соціальних технологій «Україна», і надати інформацію про площі
приміщень, які включені до загальних площ обслуговування будинків.

6. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного проект рішення: «Про включення нежитлового
приміщення міської комунальної власності на вул. Ярослава Мудрого,
5 до Переліку другого типу».

Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальнику управління житлової політики і
майна Н.Вітковській.
ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Ю.Решетнік

Доповіла, що даним проектом рішення пропонується включити до
Переліку другого типу нежитлове приміщення міської комунальної
власності загальною площею 265,0 кв.м на вул. Ярослава Мудрого, 5,
щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду без проведення
аукціону.
Поставив на голосування пропозицію взяти до відома проект рішення
«Про включення нежитлового приміщення міської комунальної
власності на вул. Ярослава Мудрого, 5 до Переліку другого типу».

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення «Про включення нежитлового
приміщення міської комунальної власності на вул. Ярослава Мудрого,
5 до Переліку другого типу».

7. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
Н.Вітковська

Ю.Решетнік

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного проект рішення: «Про внесення на розгляд сесії
міської ради пропозиції про надання згоди на безоплатну передачу в
комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади
кімнат в гуртожитку на вул. Тернопільська, 40».
Надав слово для виступу заступнику директора департаменту
інфраструктури міста – начальнику управління житлової політики і
майна Н.Вітковській.
Доповіла, що даним проектом рішення пропонується внести на розгляд
сесії міської ради пропозицію щодо надання згоди на безоплатну
передачу в комунальну власність Хмельницької міської територіальної
громади кімнат № 601, 602, 603, 604, 606, 610, 611, 614, 615, 616, 617,
619, 620, 621, 623, 625, 701, 703, 704, 705, 708, 710, 711, 713, 716, 717,
718, 719, 720, 721, 723, 724, 803, 804, 806, 807, 808, 810, 811, 819, 820,
821, 823, 824, 826 в гуртожитку на вул. Тернопільська, 40, що
перебувають в державній власності у сфері управління Міністерства
освіти і науки України та на балансі Хмельницького професійного
ліцею електроніки.
Поставив на голосування пропозицію взяти до відома проект рішення
«Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання
згоди на безоплатну передачу в комунальну власність Хмельницької
міської територіальної громади кімнат в гуртожитку на
вул. Тернопільська, 40».

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення «Про внесення на розгляд сесії міської
ради пропозиції про надання згоди на безоплатну передачу в
комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади
кімнат в гуртожитку на вул. Тернопільська, 40».

8. СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

ВИСТУПИЛИ:
Ю.Смолінський

Запропонував на розгляд членів постійної комісії наступне питання
порядку денного проект рішення: ознайомлення з презентацією
«Паркувальний простір міста Хмельницького».
Надав слово для виступу в.о. начальника управління транспорту та
зв’язку Юрію Смолінському.
Зазначив, що на даний час діючі комунальні платні парковки та стоянки
міста наступні:
1. Львівське шосе, північна сторона від виїзду з стоянки ПП «Ізіда» до
входу в ринок «ВВК Поділля-2», від входу в ринок ТД ринок «Тісса»
до території буд. № 8 (кількість місць для паркування – 130, вартість 15
грн./год. час роботи з 5.00 до 13.00 год. понеділок, середа вихідний.
2. Південна та північна сторона проспекту Миру від вул. Трудової до
АЗС (кількість місць для паркування – 47, вартість 15 грн./год. час
роботи з 8.00 до 15.00 год. понеділок вихідний
3. Автомобільна стоянка по вул. Степана Бандери, 78, кількість місць –
320, вартість - Легкові - 335 грн./міс., типу мінівен/Джип - 350 грн./міс,
бус - 370 грн./міс., автобус - 600 грн/міс.
4. Автомобільна стоянка по вул. Довженка, 9. Кількість місць - 185,
вартість - Легкові - 300 грн./міс., типу мінівен/Джип - 350 грн./міс, бус
- 400 грн./міс.
Додав, що заплановано облаштування комунальних платних парковок
на 2022 рік:
1. Львівське шосе, північна сторона від в’їзду на стоянку ПП «Ізіда» до
входу в ринок ТД «Тісса» - 25 місць, 1 паркомат, та південна сторона
від виїзду з стоянки ПП «Ізіда» до входу в ринок ТД «Тісса» - 40 місць,
3 паркомати час роботи з 5.00 до 13.00.
2. Вул. Соборна: від вул. Героїв майдану до вул. Проскурівського
підпілля – 15 місць, 1 паркомат, від вул. Проскурівського підпілля до
вул. Подільської – 34 місця, 3 паркомати, від вул. Подільської до вул.
Вайсера – 30 місць, 2 паркомати, від вул. Вайсера до вул. Староміської
– 12 місць, 1 паркомат, час роботи з 8.00 до 21.00).
3. Вул. Грушевського: від вул. Володимирівської до вул. Героїв
майдану - 20 місць, 2 паркомати, від вул. Героїв майдану до вул.
Проскурівської – 64 місця, 2 паркомати, від вул. Проскурівської до вул.
Подільської - 20 місць, 2 паркомати, час роботи з 8.00 до 21.00, від вул.
Подільської до вул. Вайсера – 20 місць, 2 паркомати, від вул. Вайсера
до вул. Староміської – 20 місць, 2 паркомати, час роботи з 8.00 до 16.00

4. Вул. Вайсера: від вул. Володимирівської до вул. Грушевського – 30
місць, 2 паркомати, від вул. Грушевського до вул. Соборної – 65 місць,
2 паркомата, час роботи з 8.00 до 16.00, від вул. Соборної до вул. вул.
Кам’янецької – 10 місць, 2 паркомата, час роботи з 8.00 до 21.00.
5. Вул. Староміська: від вул. Грушевського до вул. Соборної – 40 місця,
2 паркомата, від вул. Соборної до вул. Кам’янецької – 30 місць, 1
паркомат, час роботи з 8.00 до 16.00.
6. Вул. Проскурівського підпілля: від вул. Вайсера до вул. Подільської
– 60 місць, 2 паркомата, час роботи з 8.00 до 16.00, від вул. Подільської
до вул. Проскурівської – 17 місць, 2 паркомати, від вул. Проскурівської
до вул. Соборної – 20 місць, 2 паркомати, час роботи з 8.00 до 21.00)
На офіційному геопорталі Хмельницької міської ради в розділі
«Інфраструктура» закладка «Автостоянки для постійного та
тимчасового зберігання автомобілів» розташовані місця автостоянок з
кількістю місць, їх адреси, кількістю вільних місць та вартістю послуг.
Перелік постійно оновлюється.
Рішенням дев’ятої сесії міської ради від 20.10.2021 № 24 затверджено
Програму підтримки та розвитку сфери паркування транспортних
засобів у місті Хмельницькому на 2021-2025 роки, якою передбачається
розвиток паркувального простору міста, а саме:
- створення організаційних та економічних умов для розвитку сфери
паркування;
- введення нових інноваційних технологій та підвищення рівня надання
послуг з паркування;
- створення умов для зменшення навантаження на вулично-дорожню
мережу;
- усунення перешкод в роботі громадського транспорту.
Основні проблемні питання визначені Програмою:
- дефіцит пропускної спроможності вулично-шляхових магістралей;
- хаотичне паркування транспортних засобів;
- відсутність достатньої кількості відведених та спеціально обладнаних
майданчиків для паркування, особливо в центральній частині міста;
- відсутність технічних пристроїв, призначених для сплати вартості
послуг з паркування.
Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від
24.06.2021 № 603 «Про уповноваження головних спеціалістів –
інспекторів з паркування управління транспорту та зв’язку від імені
виконавчого комітету Хмельницької міської ради розглядати справи
про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні
стягнення та затвердження Положення про формений одяг головних
спеціалістів – інспекторів з паркування управління транспорту та
зв’язку» виконавчим комітетом уповноважено від імені виконавчого
комітету двох головних спеціалістів - інспекторів з паркування
розглядати справи про адміністративні правопорушення передбачені
частинами першою, третьою і сьомою статті 122, частинами першою,
другою та восьмою статті 1521 Кодексу України про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

З першого серпня інспектори з паркування розпочали свою роботу з
роз’яснень мешканцям стосовно правил зупинки, стоянки та
паркування в місті, а з першого вересня за вказані правопорушення
почали накладати адміністративні стягнення.
Станом на даний час виписано більше 1300 постанов, 65% з яких
оплачено. Орієнтовна сума надходжень до бюджету міста 230 тис. грн.
Для безпечного руху пішоходів та унеможливлення заїзду
транспортних засобів на тротуар, в місті продовжують встановлювати
обмежувальні (антипаркувальні) стовпчики.
Крім металевих стовпчиків, застосовуються напівсферичні конструкції.
На сьогодні металеві антипаркувальні обмежувальні стовпчики вже
встановлені на багатьох вулицях у різних мікрорайонах міста, а саме:
на вулиці Прибузькій і Старокостянтинівському шосе (при
влаштуванні велодоріжки), на розі вулиць Бандери і Зарічанської (сквер
Бандери), проспекту Миру і вул. Свободи та багатьох інших.
Встановлення антипаркувальних обмежувальних стовпчиків окрім
вирішення проблеми паркування на тротуарі/зеленій зоні з
нехтуванням правил дорожнього руху, вирішує такі питання, як
створенням незручностей для пішоходів, руйнування бруківки та
іншого тротуарного покриття, унеможливлення пересування батьків з
дитячим візком та людей з інвалідністю.
О.Кізляр

Відмітив, що підприємець, який виграв конкурс на облаштування
зупинки громадського транспорту біля будинку 5 по вул. Інститутській,
не виконав умови конкурсу.
Запропонував рекомендувати в.о. начальника управління транспорту та
зв’язку перевірити дотримання умов конкурсу підприємцем, що виграв
конкурс на облаштування зупинки громадського транспорту біля
будинку 5 по вул. Інститутській.

Ю.Решетнік

Поставив на голосування пропозицію О.Кізляра: рекомендувати в.о.
начальника управління транспорту та зв’язку перевірити дотримання
умов конкурсу підприємцем, що виграв конкурс на облаштування
зупинки громадського транспорту біля будинку 5 по вул. Інститутській
та надати інформацію на розгляд комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

Ю.Решетнік

Поставив на голосування пропозицію погодити
«Паркувальний простір міста Хмельницького».

презентацію

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 7, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

1.
Погодити
презентацію
Хмельницького».

«Паркувальний

простір

міста

2. Рекомендувати в.о. начальника управління транспорту та зв’язку
перевірити дотримання умов конкурсу підприємцем, що виграв
конкурс на облаштування зупинки громадського транспорту біля
будинку 5 по вул. Інститутській та надати інформацію на розгляд
комісії.
9. РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ:
Ю.Решетніка

Запропонував в Різному розглянути лист директора ХКП
«Електротранс» С.Бобуха щодо розгляду на черговій сесії міської ради
звернення до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та
інфраструктури України з питанням ініціативи впровадження тарифів
на електричну енергію для міського електротранспорту на рівні
встановлених для населення.
Запропонував взяти до відома лист директора ХКП «Електротранс»
С.Бобуха та рекомендувати в.о. начальника управління транспорту та
зв’язку Юрію Смолінському підготувати текст звернення від депутатів
міської ради до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту
та інфраструктури України з питанням ініціативи впровадження
тарифів на електричну енергію для міського електротранспорту на рівні
встановлених для населення і надати на розгляд постійної комісії.
Поставив на голосування пропозицію дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь депутати К.Заганяч, О.Кізляр, В.Коваль, А.Маєвська,
Ю.Решетнік, А.Шевчук, О.Яницький.
ГОЛОСУВАЛИ:

за – 6, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 1. ПОГОДЖЕНО

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома лист директора ХКП «Електротранс» С.Бобуха щодо
розгляду на черговій сесії міської ради звернення до Комітету
Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури
України з питанням ініціативи впровадження тарифів на електричну
енергію для міського електротранспорту на рівні встановлених для
населення.
2. Рекомендувати в.о. начальника управління транспорту та зв’язку
Юрію Смолінському підготувати текст звернення від депутатів міської
ради до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та
інфраструктури України з питанням ініціативи впровадження тарифів
на електричну енергію для міського електротранспорту на рівні
встановлених для населення і надати на розгляд постійної комісії.

Голова комісії

Юрій РЕШЕТНІК

Секретар комісії

Катерина ЗАГАНЯЧ

