
    

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Знам‘янської міської ради  

сьомого скликання 

 

«Про створення тимчасової контрольної 

комісії по перевірці якості та об‘єму 

виконаних робіт по заміні вікон» 

 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення. 

У 2015 році у закладах освіти, зокрема  загальноосвітніх школах 1,2,4, дошкільних 

закладах № 2,3,4,5,7,8, ЦДЮТ, КДЮСШ, були проведенні заходи з енергозбереження. 

Як з‘ясувалося, виконані роботи  не відповідають вимогам нормативно – правових 

актів стосовно енергозбереження ДБН.В.2.6.31:2006 (коефіцієнт опору теплопередачі). 

2.  Потреба і мета прийняття рішення: здійснення  контролю за  ефективним 

використанням бюджетних коштів,  перевірки якості та об‘єму виконаних робіт по 

заміні вікон на енергозберігаючі у освітніх закладах міста у 2015 році. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові  та юридичні наслідки прийняття 

рішення: 

- надання права депутатам міської ради здійснити перевірку  якості та об‘єму 

виконання робіт по заміні вікон на енергозберігаючі  у закладах освіти міста та 

встановлення у подальшому контролю за дотриманням виконавцями робіт вимогам 

ДБН. 

 4.   Механізм виконання рішення. Здійснення  перевірок та звіт про результат на сесії   

міської ради. 

 

 

          22.04.16           підпис                                    Тесленко А.В. 

 

 

Дата оприлюднення проекту рішення на сайті  Знам‘янської міської ради 29.04.16 

Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки 29.04.16 

 

Секретар міської ради                  підпис                        Н.М.Клименко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дванадцята  сесія  Знамянської  міської  ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від     травня 2016 року                                                                                                   №   

 
      Проект рішення виносить 

депутат міської ради 

А.Тесленко 

 

 

Про створення тимчасової контрольної 

комісії по перевірці якості та об‘єму 

виконаних робіт по заміні вікон  

 

 

     З метою здійснення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів, 

використаних на виконання робіт по заміні вікон на енергозберігаючі у закладах освіти  

міста та відповідності виконаних робіт нормам ДБН, керуючись ст.48 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Створити тимчасову контрольну комісію по якості та об‘єму виконаних робіт по 

заміні вікон на енергозберігаючі у закладах освіти міста за 2015 рік у складі: 

 

 

      голова комісії                    -Тесленко  Анатолій Вікторович, голова постійної комісії з  

                                                   питань житлово-комунального господарства та охорони  

                                                   навколишнього середовища 

      члени комісії                      -Грінченко Ігор Григорович ,депутат міської ради від фракції   

                                                    «Свобода» 

                                                   -Сопільняк Юрій Михайлович, голова постійної комісії з  

                                                   питань освіти, культури, молоді та спорту 

                                                   - Пастух Костянтин Костянтинович, депутат міської ради від 

                                                    фракції «Радикальна партія Ляшка»  

                                                    -Рубан  Олег Леонідович, депутат міської ради від фракції     

«Сила людей» 

 

 

2.Тимчасовій контрольній комісії з контролю за якістю виконаних робіт по заміні вікон на 

енергозберігаючі:  

  -у місячний термін здійснити перевірки та про результати доповісти на черговій сесії 

міської ради;  

  - долучити до роботи комісії ДП «Кіровоградстандартметрологію», яка надасть 

незалежну оцінку якості та об‘єму   виконаних робіт по встановленню енергозберігаючих 

вікон у закладах освіти міста  за 2015 рік. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово- комунального господарства та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова                                      С.Філіпенко 


