Знам`янська міська рада сьомого скликання

ПРОТОКОЛ № 11
засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони природного
навколишнього середовища
08 квітня 2016 р.

м.Знам`янка

На засіданні присутні члени постійної комісії міськради: Тесленко А. В., Грінченко І. Г., Пастух К.
К., Левінте С. В.
Запрошені на засідання: Гребенюк С. А. – заступник міського голови, Клименко Н. М. – секретар
міської ради, Рябов О. М. – керівник Знам’янського ОКВП «Дніпро-Кіровоград», Берлова М. В. –
головний спеціаліст УМА та ЖКГ
Брали участь: Іванова Н. В., Тишкевич Н. М.

Порядок денний
1. Про вирішення проблемних питань водопостачання та водовідведення в м.Знам’янка та шляхи їх
вирішення
2. Про план та перелік вулиць з грейдерування та відсипки на весняно-осінній період,
асфальтування та ремонту автошляхів, а також при будинкових територій в місті Знам’янка на
2016 рік.
3. Про план та перелік вулиць по замінні та ремонту світильників зовнішнього освітлення на
сучасні енергоефективні, в місті Знам’янка на весняно-осінній період 2016 року.
4. Про план та перелік заходів з благоустрою міста Знам’янка на 2016 рік.
5. Про план та перелік заходів з перевірки правильності встановлених дорожніх знаків (згідно
норам закону України) та заміні їх на сучасні у м. Знам’янка на 2016 рік.
6. Про план заходів щодо проведення експертизи води в колодязях м. Знам’янка, смт Знам’янка
Друга, с. Водяно.
7. Про план заходів щодо боротьби з безпритульними тваринами.

1. Слухали: Про вирішення проблемних питань водопостачання та водовідведення в м.Знам’янка та
шляхи їх вирішення

Доповідав: Рябов О. М. – керівник ЗВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград, який на запитання голови
комісії Тесленка А. В. розкрив основні проблеми підприємства по місту, а саме: ліквідація
пошкоджень, нанесених інфраструктурі міста після планових та позапланових ремонтних робіт
мереж; заміна люків на водоканалізаційних колодязях; перспектива заміни водоканалізаційних
мереж; прийом-передача систем водопостачання СМЕУ на баланс ОКВП «Діпро-Кіровоград»;
передача на баланс підприємства без господарських та приватних систем водопостачання.
Зокрема пояснив, що у місячний термін підприємство ліквідовує наслідки пошкоджень
дорожнього покриття, якщо це стосується підсипки щебнево-гравійною сумішшю. Якщо
необхідно відновлювати асфальтне покриття, то це значно довше у часі. Ці роботи проводяться
за рахунок підприємства. Впроваджується нова програма по закриттю люків; перші кроки її
реалізації знам’янчани побачать уже до травня місяця на вул.. М. Грушевського, Дмитрівській.
Підприємство має програму розвитку, згідно якої у першу чергу передбачається заміна
азбестоцементних труб, насосних агрегатів, модернізація очисних споруд.
У найближчий час усі мережі СМЕУ будуть передані водогону «Дніпро-Кіровоград»;
розробляється порядок прийому на баланс підприємства без господарських та приватних
мереж, на які відсутня технічна документація.
В обговоренні взяли участь: Пастух К. К., Іванова Н. В., Левіте С. В., які порушили питання
оновлення дорожнього покриття по вул.. Холодноярська (Інтернаціональній), на території
дошкільного навчального закладу № 2, закриття люків по вул.. Козацькій (Червоноармійській)

та вул.. Трудовій, контролюючих функцій підприємства з метою попередження крадіжок люків
та інші.
Вирішили:
1. Інформацію Рябова О. М. – керівника ЗВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» про вирішення
проблемних питань водопостачання та водовідведення в м. Знам’янка та шляхи їх вирішення
прийняти до відома.
2. Рекомендувати Рябову О. М. до 1 травня поточного року закінчити інвентаризацію люкового
господарства м. Знам’янка та про її результати доповісти постійній комісії у травні поточного
року.
2.Слухали: Про план та перелік вулиць з грейдерування та відсипки на весняно-осінній період,
асфальтування та ремонту автошляхів, а також прибудинкових територій в місті Знам’янка на 2016 рік.

Доповідав: Гребенюк С. А. – заступник міського голови, який ознайомив з планом заходів
щодо проведення ремонтних робіт на дорогах комунальної власності міста у 2016 році, яким
передбачено:

В обговоренні взяли участь:
Тесленко А. В., голова комісії, який порушив питання проведення перегляду проектнокошторисної документації по капітальному ремонту вул.. Партизанської; передбачення у
договорах на виконання робіт по ремонту доріг гарантійні терміни для поточного ремонту 3
роки, а для капітального – 5 років; чому у заходах щодо проведення ремонтних робіт на 2016
рік не передбачено грейдерування вулиць південної частини міста, окрім району елеватора;
вартості 1 кв. м. асфальтування; наявності дефектних актів по видах робіт, що уже
виконуються.
Пастух К. К., секретар комісії, який зауважив, що план грейдерування не відповідає потребам
мешканцям міста; не включено грейдерування вул.. Селянської по маршруту автобусу № 2 про
що неодноразово говорили голови квартальних комітетів.
Іванова Н. В., член виконкому шостого скликання, яка порушила питання гредерування вул..
Василя Стуса (Горького), на якій мешкають ветерани війни, пенсіонери, і змушенні ремонт
дороги робити за власні кошти. На даний час ця вулиця не включена у план на 2016 рік.
Тишкевич Н. М., депутат міської ради, яка озвучила результати аналізу договорів на ремонт
дорожнього покриття у 2015 році, який депутат провела за депутатським запитом. Терміни
гарантій вказані не лише рік, а й пів року. У двух договорах взагалі гарантійні терміни не
передбачені. Один із договорів складений 8 грудня 2015 року, в якому навіть не вказано, які
види робіт виконувались.
Вирішили:
1. Доручити заступнику міського голови Гребенюку С. А., УМА та ЖКГ (вик. Берлова М.
В.):
- провести коригування проектно-коштоисних документацій по капітальному ремонту
вул.. Партизанської від вул.. Станційна (Свердлова) до вул.. Павлова ( об’єкт частково
реалізований в 2015 році на суму 498240 тис. грн.) та капітального ремонту вул..
Партизанської від вул.. Павлова до вул.. Гагаріна;
- у договорах по виконанню поточного та капітального ремонту дорожнього асфальтнобетонного покриття передбачати гарантійні терміни виконаних робіт відповідно по
поточному ремонту – 3 роки, капітальному – 5 років;
- переглянути план заходів щодо проведення ремонтних робіт на дорогах комунальної
власності в частині грейдерування, виправлення профілю основ, відсипки щебеновогравійною сумішшю, який не відповідає потребам мешканців міста, до 1 травня
закінчити обстеження вулиць міста за участю голів квартальних комітетів та депутатів
міської ради, про результати роботи доповісти постійній комісії;
- внести зміни до плану заходів щодо проведення ремонтних робіт на дорогах
комунальної власності міста у частині поточного ремонту, включивши вулиці Соборна
(Петровського), Ярослава Мудрого (Леніна), Героїв Чорнобилю (Героїв Сталіграду),
Осадчого, Олени Теліги (Рози Люксембург) ( від вул.. Леніна) по яких рухаються
автобуси міських маршрутів по перевезенню пасажирів.
3.Слухали: Про план та перелік вулиць по заміні та ремонту світильників зовнішнього освітлення на
сучасні енергоефективні, в місті Знам’янка на весняно-осінній період 2016 року.

Доповідав: Гребенюк С. А. – заступник міського голови, який ознайомив з планом заходів по
заміні та ремонту світильників.
В обговоренні взяли участь:
Пастух К. К., Тесленко А. В., які зауважили, що даний документ потребує уточнення та
коригування.
Вирішили:
1. Доручити заступнику міського голови Гребенюку С. А., доопрацювати план заміни та
ремонту світильників зовнішнього освітлення на сучасні енергоефективні у весняно-осінній

період 2016 року з урахуванням висловлених зауважень та надати до 1 травня поточного року
постійній комісії.
4.Слухали: Про план та перелік заходів з благоустрою міста Знам’янка на 2016 рік.
Доповідав: Гребенюк С. А. – заступник міського голови, який інформував, що планується у
поточному році по благоустрою міста, зокрема на запитання відповів:
- до свят міські кладовища будуть приведенні до порядку;
- придбано вапно для фарбування дерев та бордюрів;
- інвентар та ПММ для виконання робіт з благоустрою міста у поточному році не
придбаватимуться;
- по благоустрою прибудинкових територій житлових будинків плани відсутні на даний час;
- контейнери для збору побутових відходів придбавались у минулому році; у поточному році
кошти на ці заходи не передбачатимуться;
- по встановленню автобусних зупинок план на даний час відсутній;
- по ремонту тротуарів плану поки що немає.
В обговоренні взяли участь:
Тесленко А. В., Пастух К. К., які порушили питання прибирання центральних доріг південної
частини міста працівниками благоустрою (косіння трави, папір та пластик); виконання
депутатських запитів по ремонту та облаштуванню тротуарів, зокрема вул.. Героїв Чорнобилю
(Героїв Сталінграду) та вул.. В’ячеслава Чорновола (Дзержинського); придбання дробилки для
гілля та бензопил для боротьби з карантинними рослинами.
Вирішили:
1. Доручити заступнику міського голови Гребенюку С. А. до 1 травня поточного року
надати постійній комісії:
- план облаштування та ремонту тротуарів;
- план облаштування та ремонту автобусних зупинок;
- план благоустрою прибудинкових територій житлових будинків комунальної форми
власності.
5.Слухали: Про план та перелік заходів з перевірки правильності встановлених дорожніх знаків
(згідно нормам закону України) та заміні їх на сучасні у м. Знам’янка на 2016 рік.
Доповідав: Гребенюк С. А. – заступник міського голови.
Вирішили:
1. Доручити заступнику міського голови Гребенюку С. А., створити комісію по
проведенню інвентаризації дорожніх знаків, про результати обстеження прозвітувати
перед постійною комісією у травні поточного року.
6.Слухали: Про план заходів щодо проведення експертизи води в колодязях м. Знам’янка, смт
Знам’янка Друга, с. Водяно.
Доповідав: Гребенюк С. А. – заступник міського голови, який повідомив, що по місту у квітні
місяці буде обстежено 34 колодязі та проведено експертизу води. По смт Знам’янка Друга та
сел.. Водяно, зауважив Гребенюк С. А., ці роботи виконком проводити не буде, постільки цим
питанням повинен займатися селищний голова.
Вирішили:
1. Доручити УМА та ЖКГ (Берлова М. В.):

- дати інформацію у газету «Знам’янські вісті» про перелік колодязів, у яких планується
проведення експертизи води, з метою уточнення даного переліку;
- після проведення експертизи води результати висвітлити на сайті міської ради та в газеті
«Знам’янські вісті»
7.Слухали: Про план заходів щодо боротьби з безпритульними тваринами.
Доповідав: Гребенюк С. А. – заступник міського голови, який повідомив, що вирішується
питання про виділення території (колишній КП «Шляховик») для створення тимчасового
карантинного приміщення для безпритульних тварин.
В обговоренні взяли участь: Левінте С. В., Тесленко А. В., Пастух К. К., Іванова Н. В.
Вирішили:
1. Інформацію заступника міського голови Гребенюка С. А. прийняти до відома.
Голова постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства
та охорони природного навколишнього
середовища

А. Тесленко

Секретар комісії

К. Пастух

