ПРОТОКОЛ №8
засідання постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства,
приватизації та використання майна територіальної громади міста
зелена зала

05.02.2021
10.00
Всього членів комісії: 7 чол.

Присутні: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Маєвська А.М., Решетнік Ю.С., Шевчук А.В.
Відсутні: Коваль В.П., Яницький О.К.
Запрошені: заступник міського голови Новачок В.П.
Головує на засіданні: Решетнік Ю.С. – голова постійної комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд звернення заступника директора департаменту інфраструктури міста –
начальника управління житлової політики і майна щодо надання кандидатури до складу
конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів міської комунальної власності.
2. Про розгляд звернення голови правління обслуговуючого кооперативу садівниче
товариство «Польовий» щодо включення в титульні списки на 2021 рік будівництва
мереж зовнішнього освітлення вулиць ОК СТ «Польовий».
3. Про розгляд звернення депутата міської ради Коваль В. щодо проведення капітального
ремонту дороги та освітлення вулиці Стельмаха.
4. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Перше питання порядку денного: розгляд звернення заступника
директора департаменту інфраструктури міста – начальника
управління житлової політики і майна щодо надання кандидатури до
складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності.
Запропонував включити до складу конкурсної комісії з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів міської комунальної власності депутата Маєвську Анну
Миколаївну.
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Маєвська А.М., Решетнік Ю.С.,
Шевчук А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Включити до складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської
комунальної власності депутата Маєвську Анну Миколаївну
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2. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Наступне питання порядку денного: розгляд звернення голови
правління обслуговуючого кооперативу садівниче товариство
«Польовий» щодо включення в титульні списки на 2021 рік
будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць ОК СТ
«Польовий».
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.

Новачок В.П.

Відмітив, що щороку здійснюється ремонт освітлення хоча б однієї з
вулиць у віддалених мікрорайонах. В першу чергу на масивах
індивідуальної забудови, де люди проживають протягом багатьох
років.
На дачних масивах міста є проблема з зовнішнім освітленням.
Облаштування освітлення буде включено в перспективний план
розвитку міста.

Кізляр О.О.

Зауважив, що якщо жителі готові частково брати участь в
облаштуванні
освітлення,
зробити
проектно-кошторисну
документацію, то потрібно в першу чергу підтримувати найбільш
активних.

Новачок В.П.

Додав, що часто проектно-кошторисна документація може коштувати
близько 1% від загальної вартості проведення усіх ремонтних робіт.
Треба вивчити дане питання, розібратись, що вже зроблено жителями
масиву і до якої трансформаторної підстанції підключати цей масив.

Решетнік Ю.С.

Запропонував рекомендувати департаменту інфраструктури міста
вивчити питання будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць
ОК СТ «Польовий», включити це питання в перспективний план
розвитку міста та надати пропозиції на розгляд постійної комісії.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Маєвська А.М., Решетнік Ю.С.,
Шевчук А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

3. СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Новачок В.П.

Рекомендувати департаменту інфраструктури міста вивчити питання
будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць ОК СТ
«Польовий», включити це питання в перспективний план розвитку
міста та надати пропозиції на розгляд постійної комісії.

Наступне питання порядку денного: розгляд звернення депутата
міської ради Коваль В. щодо проведення капітального ремонту дороги
та освітлення вулиці Стельмаха.
Надав слово для виступу заступнику міського голови Новачку В.П.
Довів до відома присутніх, що по вул. Стельмаха мають будуватись
каналізаційні мережі, і жителі знають про це, тому в даний час
недоцільно проводити капітальний ремонт дороги по вул. Стельмаха.
Це масив нової забудови, будинки на цій вулиці ще будуються, і в разі
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будівництва нової дороги великогабаритні машини знову розіб’ють
покриття.
Жителі повинні виступати з ініціативою співфінансування виконання
робіт з ремонту.
В цьому році дорога буде підсипана щебнем, а після прокладання
каналізаційних мереж буде проводитись капітальний ремонт.
Решетнік Ю.С.

Запропонував рекомендувати департаменту інфраструктури міста
внести в перспективний план розвитку міста проведення капітального
ремонту дороги по вул. Стельмаха на умовах співфінансування.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Маєвська А.М., Решетнік Ю.С.,
Шевчук А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

4.РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ:
Решетніка Ю.С.

Рекомендувати департаменту інфраструктури міста внести в
перспективний план розвитку міста проведення капітального ремонту
дороги по вул. Стельмаха на умовах співфінансування.

Запропонував повернутись до розгляду питання місцевої ініціативи
жителів гуртожитку по вул. Інститутській, 12/1.
Відповідно до висновків та роз’яснень управління правового
забезпечення та представництва, гуртожиток по вул. Інститутській,
12/1 не належить гуртожитків, в яких відповідно до Закону України
«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
можуть приватизуватись жилі приміщення, тому немає підстав
підтримувати місцеву ініціативу.
Запропонував місцеву ініціативу жителів гуртожитку по
вул. Інститутській, 12/1 щодо надання дозволу на приватизацію
жилих приміщень відхилити.
Поставив на голосування дану пропозицію.

В обговоренні взяли участь: Заганяч К.В., Кізляр О.О., Маєвська А.М., Решетнік Ю.С.,
Шевчук А.В.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. ПОГОДЖЕНО.
ВИРІШИЛИ:

Місцеву ініціативу жителів гуртожитку по вул. Інститутській, 12/1
щодо надання дозволу на приватизацію кімнат в гуртожитку
відхилити.

Голова комісії

Юрій РЕШЕТНІК

Секретар комісії

Катерина ЗАГАНЯЧ
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