Знам`янська міська рада сьомого скликання

ПРОТОКОЛ №10/7
постійної комісії з питань бюджету та економічного розвиту міста спільно з постійною комісією з
питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища
26 лютого 2016 року

м.Знам`янка

На засіданні присутні члени комісії: Н.Данасієнко, Н.Тесленко, О.Рубан, А Мороз, А.Тесленко,
О.Щава, І.Грінченко, С.Лєвінте, К.Пастух.
Відсутні: М.Терновий, О.Антоненко, С.Гуров
Запрошені на засідання: С.Гребенюк - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, Ю.Лапіна - заступник начальника управління МА та ЖКГ, О.Лепетко, - заступник начальника
фінансового управління
Брали участь: Н.Клименко – секретар міської ради, Н.Тишкевич – депутат міської ради.

Порядок денний
1. Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2015 рік.
2. Про погодження напрямків використання бюджетних коштів УМА та ЖКГ у
поточному році.
Слухали:Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2015 рік.
Доповідала: Ю.Лапіна – заступник начальника управління УМА та ЖКГ, яка проінформувала
про основні види робіт, які були виконані у 2015 році, зокрема підкреслила, що на капітальний
та поточний ремонт доріг витрачено 1224,726 тис.грн. було здійснено капітальний ремонт
вул.Калініна, Чорноліської, Партизанської (від пров.Свердлова до вул.Павлова та від
вул.Гагаріна до вул.Коцюбинського), поточний ремонт: вул.Чайковського, Фрунзе, Гагаріна,
Жовтневої, Привокзальної, Петровського, проспект ВЛКСМ, Трудової, Г.Сталінграда,
Ворошилова, Леніна, Дмитрівської та інш.
Звернула увагу, що у минулому році витрачено 536,014 тис.грн. на поточний ремонт
тротуарів, 499,124 тис.грн. – на капітальний ремонт тротуарів. Зупинила увагу і на грейдеру
ванні вулиць, зокрема Ватутіна, Комарова, Суворова, Південної, Челюскіна, Назарова,
Гагаріна, Чкалова, Селянської, Горького, Осипенка, Карла Маркса, Партизанської та інших. З
бюджету на ці роботи було витрачено 267,59 тис.грн.
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення здійснено на вул.Гоголя, Пушкіна,
К.Маркса, Леніна, Інтернаціональній, Гагаріна, Трудовій, Миру, пров.Миру, пров.І-П
Поперечний, Халтуріна, Желябова, Перемоги, Транспортний,Чайковського, на що витрачено
129,99 тис.грн.
В обговоренні взяли участь:К.Пастух, А.Тесленко, С.Лєвінте, Н.Данасієнко, О.Щава, які
порушили наступні питання:
- чому у звіті надаєтьсяінформація проте, що на вул.Миру і пров.Миру здійснено
капітальний ремонт зовнішнього освітлення в той час, як на стовпах висять старі
фонаріа не енергозберігаючі лампи;
- незадовільна
якість
асфальту,
який
використовувався
філією
«Знам’янськийрайавтодор» при ремонті доріг і чи не варто співпрацювати з даним
підприємством у подальшому;
- чому не подаються позови до виконавців робіт по капітальному і поточному ремонту
доріг за неякісно виконану роботу;
- чому не дотримується виконавчий комітет принципу рівномірного розподілу
бюджетних коштів на всі території міста, так із 6 млн.грн. використаних у минулому
році на житлово-комунальне господарство лише 212 тис.грн. пішло на роботи у
південній частині міста;

УМА та ЖКГ не забезпечувало контроль за якістю робіт по ремонту тротуарів, зокрема
якістю тротуарної плитки;
- на благоустрій вул.Трудової використано біля 600 тис.грн. бюджетних коштів, у
проекті рішення про виконання соціально-економічного розвитку не вказано перелік
усіх робіт; на підставі яких рішень об’єкти МАФ замінено на капітальні;
- в акти виконаних робіт не включені голови квартальних та будинкових комітетів,
виникає потреба у перегляді підходу до організації грейдерування.
Вирішили:
1. Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
С.Гребенюку:
- Порушити питання перед обласною радою та ОДА про надання фінансової підтримки
на ремонт центральної вулиці міста, яка використовується як дорога державного
значення;
- до 16 березня 2016 року розробити план черговості грейдерування вулиць міста та
забезпечити виконання робіт у період сприятливих погодних умов для проведення
грейдерування; розроблений план погодити з постійною комісією з питань житловокомунального господарства та охорони навколишнього природного середовища.
2. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
(заступник Ю.Лапіна):
- переглянути договори по виконанню робіт по поточному та капітальному ремонту
доріг, не заключати у поточному році договори з виконавцями, які неякісно виконали
роботи;
- в акти обстеження та акти-прийому виконаних робіт обов’язково включати голів
квартальних та будинкових комітетів, секретарів будинків, депутатів міської ради (за
згодою);
- забезпечити у поточному році дієвий контроль за якістю виконаних робіт та
матеріалів.
3. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
(заступник Ю.Лапіна):
- до 15 березня 2015 року опублікувати в газеті «Знам’янські вісті» звіт про виконання
робіт у 2015 році із зазначенням виду робіт та їх обсягів, вартості, виконавців;
- внести в проект рішення міської ради «Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Знам’янка за 2015 рік» уточнення обсягів виконаних робіт,
вартості конкретних видів робіт, а не узагальнено, виконавців.
4. Заступнику міського голови С.Гребенюку:
- вивчити питання виконаних робіт по освітленню вул.Миру та пров.Миру;
- зробити аналіз проектно-кошторисної документації та внесених до неї змін по
пішохідному переходу по вул..Макаренка-Миру, якості і повноти виконаних робіт;
- Про результати доповісти на черговому засіданні постійної комісії з питань житловокомунального господарства та охорони навколишнього середовища.
-

Слухали:Про погодження напрямків використання бюджетних коштів УМА та ЖКГ у
поточному році.
Доповідав: Гребенюк С.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, який зупинився на переліку робіт, виконаних у поточному році за два місяці.
Підкреслив, що у 2016 році у міському бюджеті передбачено 6216,14 тис.грн. на житловокомунальне господарства.
Конкретно, що планується зробити в місті за ці кошти не було озвучено. Серед проблем
назвав капітальний ремонт вулиць Свердлова, Дмитрівська, Фрунзе та інш., зокрема
грейдерування.
В обговоренні взяли участь:Н.Данасієнко, К.Пастух, О.Щава, А.тесленко, С.Лєвінте.
Вирішили:

1. Доручити заступнику міського голови С.Гребенюку до 15 березня 2016 року
підготувати перелік робіт, які плануються виконати у 2016 році у межах коштів,
виділених у міському бюджеті з урахуванням пропорційного розподілу між
мікрорайонами міста та надати на розгляд постійних комісій з питань бюджету та
економічного розвитку міста і питань житлово-комунального господарства.

Голова комісії з питань житлово-комунального
господарства

підпис

А.Тесленко

Заступник голови комісії з питань
бюджету та економічного розвитку міста

підпис

Н.Данасієнко

підпис
підпис

К.Пастух
Н.Тесленко

Секретар комісії

