ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА,
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
34400 м. Г узнецовськ, майдан Незалежності, 1
Mww.kuznetsovsk-rada.gov.ua

ПРОТО КОЛ № 24
Під 25 жовтня 2016 р.
Присутні:
Конопелько К. В. - голова постійно' комісії
Будь К. М.
- секретар постійгої комісії
- член постійної комісії
Ш арапов С. ~
В.
—член постійної к зміст
Денега С. В.
Запрошені:
Савченко 1.1.
Семенюк І. С.
Сергійчук Ю. В.
Русанов О.

-

начальник відділу комунальної власності
директор КМКГ
директор КП «Благоустрій» КМР
представник ОСББ

ПОРЯДОК ДЕНИИИ:
Розгляд служ бової записки Л. М акарчук. щодо перенесення коштів із заходу заміна
системи диспетчеризації ліфтів та виділення додаткових коштів на капітальний ремонт
ліфтів.
2 Звернення ФОП Гутник Л., Гуліти Т., Усатої Р. від 25.10.2016 р.
3 . Розгляд службової записки Л. Мс карчук. щодо оновлення основних засобів (спецтехніки)
з внесенням в статутний капітал із сумі 1536,00 тис.грн.
4. Усне звернення директора КП «Благоустрій» КМР. щодо виділення коштів на придбання
2 автобусів А092Н6 (Е-5) вартістю 3700000,00 грн.
5. Розгляд службової записки І. СаЕченко вх. № 747/02-3.31 від 05.10.2016 р.
6 . Розгляд службової записки І. СаЕченко, щодо необхідності коштів на 2017 рік на
придбання зелених насаджень, м ндобрив та засобів захисту рослин в сумі 50,0тис.грн. та
придбання обладнання для МОС - 105,0тис.грн.
7. Розгляд звернення за скаргами підприємців про ймовірне самовільне підключення до
мереж тепло-водопостачання ринку «Копошилка», щодо наявності договорів на
централізоване водопостачання і а водовідведення, теплопостачання
8 . Розгляд листа І. Савченко (відповідь на Витяг з протоколу № 23) № 84 від 25.10.2016 р.
9. Розгляд заяви Ш кіндер Л. М. від 06.09.2016. щодо облаштування автомобільної парковки
по м-ну Будівельників. буд.ЗЗБ та буд. 33/3.
Ю. Розгляд листа Ц ьомах О. В. («ОСББ Будівельників 29») вх. № 1263/02.3-11/05 від
12.09.2016 р., щодо виділення коштів на встановлення приладів обліку холодної води,
гарячої води, теплової енергії.
11. Розгляд листа Воскобойника І. С .(ОСББ «Перемоги 5») вх. № 1264/02.3-11/05 від
12.09.2016 р., щодо виділення коштів на встановлення приладів обліку холодної води,
гарячої води, теплової енергії.
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12. Розгляд Витягу з протоколу №11 постійної комісії з гуманітарних питань, дитячої,
молодіжної та інформаційної політики.
13. Розгляд звернення Дашковського О О. вх. № 03.3-09 від 21.09.2016 р„ щодо виділення
бетонних плит для доріжки до спортивного майданчика скейт-парку пляжної зони.
14. Розгляд листа Д. В. Горбася (М іністерство Внутрішніх Справ України) № 12/1-4300 від
10 . 10.2016 р.
15. Розгляд листа Л. Карпінської (М іністерство Охорони Здоров’я України) № 19.2-05-1076
від 11.10.2016 р.
16. Розгляд листа О. В. Богомолець (Ве ж овн а Рада України. Комітет з питань охорони
здоров’я) № 04-25/13-1025(229525) від 29.09.2016 р.
17. Розгляд звернення Рибчинчука Д. Г Вх. № 222 від 20.09.2016 р., щодо перекритого заїзду
жовтими півкільцями.
18. Розгляд листа І. Савченко №59 від 27.05.2016 р.
19. Розгляд служ бової записки на уточнення бюджету 2016 року Савченко 1.1.. Вх. № 713/023.31 від 26.09.2016 р.
20. Розгляд депутатського звернення О Н азарчук№ 18 від 13.09.2016 р., щодо улаштування
освітлення по вул. Лісовій 2.
21. Розгляд службової записки на уточнення бюджету Савченко 1.1, вх. № 705/02-3.31.
22. Розгляд службової записки Л. М аказчух щодо виділення коштів на придбання
електричних опор зі світильником т і матеріалів для Новорічної ялинки - 9,9 тис.грн. та
придбання кабеля (провода) для вуличного освітлення - 3,20 тис.грн.
23. Розгляд листа М. Н аход («Асоціації відкритих міст») №14 від 14.09.2016 р.
24. Розгляд клопотання Деменка В. Л., Рудніка П. В. від 14.09.2016 р., щодо приєднання
сусіднього вільного приміщення.
25. Розгляд листа про надання інформа дії О. І. Крушевського (КМКП) № 2638 від 15.09.2016 р.
26. Розгляд листа В. П. А фанас’єва (КМ КП) Вх. № 1262/02.3-11/05 від 12.09.2016 р.
27. Розгляд службової записки С. М іхеевої Вх. №675/02-3.31 від 15.09.2016 р.. щодо
пропозицій, питання щодо здійснен ш технічної інвентаризації, поділу, як окремого
об’єкта нерухомого майна.
28. Розгляд депутатського звернення Н Хвалько Вх. № 249 від 07.10.2016 р., щодо
паркування авто біля буд.27 м-ну Б} дівельників.
29. Розгляд проекту рішення № 329 від 20.09.2016 р. Про внесення змін до рішення
Кузнецовської міської ради від 15.10.20 1 5 року №2156 «Про затвердження Статуту
територіальної громади міста Кузнецовськ Рівненської області».
30. Різне.
Вирішили: Затвердити порядок денний.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утзим ались» - 0.
1. Розгляд службової записки Л. М гкарчук, щодо перенесення коштів із заходу заміна
системи диспетчеризації ліфтів та виділення додаткових коштів на капітальний ремонт
ліфтів.
Слухали: Савченко І. І. щодо службової записки Л. Макарчук. щодо перенесення коштів із
заходу заміна системи диспетчеризації ліфтів. А саме:
1. Із заходу заміна системи диспетчеризації ліфтів перенести залишки(економію) коштів в
сумі 49,20 тис.грн. та розподілити на з і х о д и :
- Експертне обстеження ліфтів - 10,0 тис.грн. (на 2 ліфти по м-ну Перемоги ж/б№ 16 п.1,
№ 22 п.1);
- Капітальний ремонт ліфтів - 9,2 ти< .гри (м-н Ю вілейний ж/б №9);
- Виготовлення проектно-кошторисної документації - 30,0 тис.грн. (20 ліфтів: м-н
Ю вілейний № 9, м-н Перемоги № 16 п.1. №22 п.1, №43 п.2,3,4. № 40 п.1,2, №5 п.1,3, м-н
Вараш № 28А п.1,2, №21 п.1. № 26А п.1,2, № 26В п.1, вул. Енергетиків № 17 п.1,2,3,4);
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2. По заходу капітальний ремонт ліфтів залишки (економія) коштів на 18.10.2016 р. склала
137.170 58 тис.грн - просимо провести ремонт ліфтів по мну Перемоги ж/б № 16 п.1, №22
п.1, м-ну Ю вілейний ж/б №9.
3. Виділити додаткове фінансування на:
- капітальний ремонт ліфтів - 770тис.грн. за адресами: м-н Вараш № 24А п.1,2, № 24Б п.1,3,
№27 п.1,2, № 30 п.2, № 34А п.2, 34Б п.1,2. № 45Б п.1;
виготовлення проектно-кошторис ю ї документації —6.60 тис.грн.(вищевказаних ліфтів);
- експертиза проектно-кошторисної документації - 14.52 тис.грн. (вищевказаних ліфтів);
- позачерговий технічний огляд ліфгів - 8.25 тис.грн. (вищевказаних ліфтів).
Вирішили: комісія рекомендує:
1. Із заходу заміна системи диспетчс ризації ліфтів перенести залишки (економію) коштів в
сумі 49,20тис.грн. та розподілити на заходи- Експертне обстеження ліфтів - 1 ),0 тис.грн.(на 2 ліфти по м-ну Перемоги ж/б№ 16 п.1,
№22 п.1).
- Капітальний ремонт ліфтів - 9,2 тнс.грн.(м-н Ю вілейний ж/б №9).
- Виготовлення проектно-кошторг сної документації - 30,0 тис.грн.(20 ліфтів: м-н
Ю вілейний №9, м-н Перемоги № 16 п.1. №22 п.1, №43 п.2.3.4, № 40 п.1,2, №5 п.1,3, м-н
Вараш № 28А п.1,2, №21 п.1, № 26А п.1,2, №26В п.1, вул. Енергетиків № 17 п.1,2,3,4).
2. По заходу капітальний ремонт ліфтів залишки(економія) коштів на 18.10.2016 склала
137.170 58 тис.грн - просимо провести ремонт ліфтів по мну Перемоги ж/б № 16 п.1. №22 п.1,
м-ну Ю вілейний ж/б №9.
3. Виділити додаткове фінансування на:
- капітальний ремонт ліфтів - 770 т іс.грн. за адресами: м-н Вараш № 24А п.1,2, № 24Б п.1,3,
№ 27 п.1,2, № 30 п.2, № 34А п.2, 34Б п.1,2. № 45Б п.1.
- виготовлення проектно-кошторисної документації - 6,60 тис.грн.(вищевказаних ліфтів).
- експертиза проектно-кош торисної документації - 14,52 тис.грн. (вищевказаних ліфтів).
- позачерговий технічний огляд ліф лв - 6,25тис.грн. (вищевказаних ліфтів).
4. Савченко І. І. підготувати проект ділення про зміни до бюджету та надати для розгляду
депутатській комісії з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної
політики.
Голосували: «за» -4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
2. Звернення Гутник Л., Гуліти Т., У сатої Р. від 25.10.2016 р.
Слухали: Гуліту Т. щодо необхідності розробки проектів рішень та прийняття Положення
про надання платних послуг навчал >ними закладами управління освіти; Порядок надання
інших платних послуг навчальним за спадами Управління освіти; Про визначення приміщень
закладів освіти такими, що тимчасово не задіяні і технологічно не пов’язані з навчальновиховним процесом.
Вирішили: доручити керівнику управління освіти Кузнецовської міської ради - Корень О. М.
розробити проекти ріш ень з додатками: 1. Положення про надання платних послуг
навчальними закладами управління освіти 2. Порядок надання інших платних послуг
навчальним закладами Управління осзіти: 3. Про визначення приміщень закладів освіти
такими, що тимчасово не задіяні і тех ю логічно не пов’язані з навчально-виховним процесом.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
3. Розгляд службової записки Л. М акгрчук щодо оновлення основних засобів (спецтехніки) з
внесенням в статутний капітал в сумі 1536.00 тис.грн.
Слухали: Савченко 1.1 щодо службової записки Л. М акарчук щодо оновлення основних
засобів (спецтехніки) з внесенням в ст атутний капітал в сумі 1536,00 тис.грн. по Програмі
благоустрою міста Кузнецовськ на 2016-2020 роки
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Вирішили: Савченко 1.1, внести зміни до Програми благоустрою міста Кузнецовськ на 20162020 роки, а саме оновлення основи їх засобів (спецтехніки) з внесенням в статутний капітал
в сумі 1536,00тис.грн.. та надати для розгляду депутатській комісії з питань бюджету,
фінансів, економічного розвитку та і нвестиційної політики.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
4. Усне звернення директора КП «Благоустрій» КМР щодо виділення коштів на придбання 2
автобусів А 092Н6(Е-5) вартістю 3700000,00 гри.
Слухали: Сергійчука С. В. щодо необхідності придбання 2 автобусів А092Н6(Е-5) вартістю
3700000.00 грн.
Будь К., що це питання потребує вивчення та аналізу.
Вирішили: Рекомендувати виділити кошти в сумі 3700000,00 грн. на придбання 2 автобусів
А092Н6(Е-5).
Голосували: «за» - 2, «проти» - 0, «утримались» - 2.
Ріш ення не прийнято.
5. Розгляд службової записки І. Саві енко Вх. №747/02-3.31 від 05.10.2016.
Слухали: Савченко І. І. щодо службової записки І. Савченко Вх. № 747/02-3.31 від
05.10.2016. А саме про виділення 4 побутових приміщення ПРУ для розміщення бригад
озеленення і прибиральників територій для КП «Благоустрій» КМ Р в підвальних
приміщеннях ж/б №3 і №22 м-ну Ваоаш.
Вирішили: Рекомендувати розпил ути питання щодо виділення 4 побутових приміщення
ПРУ для розміщ ення бригад озеленення і прибиральників територій для КП «Благоустрій»
КМР в підвальних приміщеннях ж/б №3 і № 22 по м-ну Вараш комісії з проведення конкурсу
на право оренди комунального майка.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, <утримались» - 0.
6. Розгляд служ бової записки І. Сав іенко щодо необхідності коштів на 2017рік на придбання
зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин в сумі 50,0тис.грн. та придбання
обладнання для МОС - 105,0 тис.грн..
Слухали: Савченко І. І. щодо службової записки І. Савченко щодо необхідності коштів на
2017рік на придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин в сумі
50.0 тис.грн. та придбання обладнання для МОС - 105,0 тис.грн..
Вирішили: Л иш ити питання на до вивчення.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
7. Розгляд звернення за скаргами підприємців з району «Берізки» про ймовірне самовільне
підключення до мереж тепло-водопостачання р-ку «Копошилка» (вул. Садова 3), щодо
наявності договорів на централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання
Слухали: Конопелько К. щодо наявності договорів на централізоване водопостачання та
водовідведення, теплопостачання ринку «Копошилка» (вул. Садова 3). Директор КМКП
Семенюк І. повідомив про наявність договору та надав для ознайомлення договір на
централізоване водопостачання т і водовідведення з
ФОП Павлишиним Є. П. На
теплопостачання договір відсутній, хоча за повідомленнями підприємців в приміщеннях на
ринку є обігрів.
Вирішили: Рекомендуємо Семенюку І. С. надати інформацію, чи видавалися технічні умови
на підключення до мережи теплопостачання р-ку «Копошилка»; провести обстеження
мережі теплопостачання на наявність підключення по вул. Садова, 3; укласти договір на
теплопостачання відповідно до вим ог чинного законодавства.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, <утримались» - 0.
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8. Розгляд листа І. Савченко (відповідь на Витяг з протоколу № 23) № 84 від 25.10.2016 р.
Слухали: Конопелько К.. щодо листа І. Савченко (відповідь на Витяг з протоколу №23) №84
від 25.10.2016.
Вирішили: Лиш ити питання на довнвчення.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
9. Розгляд заяви Ш кіндер Л. М. від 06.09.2016 щодо облаштування автомобільної парковки
по м-ну Будівельників. б.ЗЗБ та 33/3
Слухали: Конопелько К. щодо зазви Ш кіндер Л. М. від 06.09.2016 щодо облаштування
автомобільної парковки по м-ну Будівельників. б.ЗЗБ та 33/3.
Будь К. щодо думки жителів будинків № ЗЗБ та 33/3 м-ну Будівельників щодо обладнання
паркувального місця для автомобілів шляхом проведення загальних зборів.
Вирішили: Ш кіндеру Л. М. рекомелдуємо провести загальні збори жителів будинків №ЗЗБ
та 33/3 м-ну Будівельників з мстою визначення думки більшості мешканців щодо
необхідності обладнання паркувальї ого місця для автомобілів.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, <<утримались» - 0.
10. Розгляд листа Цьомах О. В.(«ОСББ Будівельників 29») вх. № 1263/02.3-11/05 від
12.09.2016 р., щодо виділення коштів на встановлення приладів обліку холодної води,
гарячої води, теплової енергії.
Слухали: Конопелько К., щодо листа Цьомах О. В.(«ОСББ Будівельників 29») Вх.
№ 1263/02.3-11/05 від 12.09.2016 р.. цодо виділення коштів на встановлення приладів обліку
холодної води, гарячої води, теплове ї енергії.
Вирішили: Комісія рекомендує вид лення коштів на встановлення приладів обліку холодної
води, гарячої води, теплової енергії.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, <сутримались» - 0.
11. Розгляд листа Воскобойника І. С. (ОСББ «Перемоги 5») вх. № 1264/02.3-11/05 від
12.09.2016 р., щодо виділення коштів на встановлення приладів обліку холодної води,
гарячої води, теплової енергії.
Слухали: Конопелько К., щодо листа Воскобойника І. С. (ОСББ «Перемоги 5») Вх.
№ 1264/02.3-11/05 від 12.09.2016р., щодо виділення коштів на встановлення приладів обліку
холодної води, гарячої води, теплове ї енергії.
Вирішили: Комісія рекомендує вид лення коштів на встановлення приладів обліку холодної
води, гарячої води, теплової енергії.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
12. Розгляд Витягу з протоколу №11 постійної комісії з гуманітарних питань, дитячої,
молодіжної та інформаційної політи си.
Слухали: Конопелько К. щодо Витягу з протоколу №11 постійної комісії з гуманітарних
питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики. А саме щодо рекомендацій реалізації
проекту побудови скейт-парку у міс і.
Вирішили: Рекомедувати в і д п о в і д е л ь н и м працівникам виконкому розробити план заходів
щодо реалізацію проекту розвитку с сейт-майданчиків
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, <<утримались» - 0.
13. Розгляд звернення Даш ковськогэ О. О. Вх. № 03.3-09 від 21.09.2016 р., щодо виділення
бетонних плит для монтажу доріжки до спортивного майданчика, скейт-парку. пляжної зони.
Слухали: Будь К. щодо звернення Дашковського О. О. Вх. № 03.3-09 від 21.09.2016 щодо
виділення бетонних плит для монтажу доріжки до спортивного майданчика, скейт-парку,
пляжної зони.
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Вирішили: доручити Сергійчуку Ю. В. забезпечити виконання робіт з монтажу пішохідної
доріжки бетонними плитами до спор тивного майданчика скейт-парку пляжної зони.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
14. Розгляд листа Д. В. Горбася (М іністерство Внутрішніх Справ України) № 12/1-4300 від
10.10.2016 р.
Слухали: Конопелько К., щодо лтста Д. В. Горбася (Міністерство Внутрішніх Справ
України) № 12/1-4300 від 10.102016 р.
Вирішили: П рийняти до відома.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
15. Розгляд листа Л. Карпінської (М іністерство Охорони Здоров’я України) № 19.2-05-1076
від 11.10.2016 р.
Слухали: Конопелько К. щодо лтста Л. Карпінської (Міністерство Охорони Здоров’я
України) № 19.2-05-1076 від 11.10.2016 р.
Вирішили: Прийняти до відома.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, <утрим ались» - 0.
♦

^

16. Розгляд листа О. В. Б огом олеіь (Верховна Рада України. Комітет з питань охорони
здоров’я) № 04-25/13-1025(229525) від 29.09.2016 р.
Слухали: Конопелько К.. щодо лисга О. В. Богомолець (Верховна Рада України. Комітет з
питань охорони здоров’я) № 04-25/13-1025(229525) від 29.09.2016 р.
Вирішили: П рийняти до відома.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, <утримались» - 0.
17. Розгляд звернення Рибчинчука Д. Г. Вх. № 222 від 20.092016 щодо перекритого заїзду
жовтими півкільцями.
Слухали: Конопелько К. щодо звернення Рибчинчука Д. Г. Вх. № 222 від 20.09.2016 р„ щодо
перекритого заїзду жовтими півкільцями. А саме про перешкоду доступу (розміщених
жовтих півкуль) до аптеки № 16 «Бажаємо здоров’я» автотранспорту для доставки товару та
інкасації
Вирішили: Згідно ПДР проїзд транспорту по пішохідних доріжках заборонено.
Рекомендуємо розглянути інші шля>и доставки товару та інкасації до аптеки № 16 «Бажаємо
здоров’я».
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
18. Розгляд листа І. Савченко №59 віз, 27.05.2016.
Слухали: Конопелько К., щодо л гста І. Савченко №59 від 27.05.2016 р., а саме щодо
звернення А нтонова В. про розірЕання договору оренди № 224 від 18.05.2009 року та
виключення з Переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації
нежитлового приміщення №51 пє м-ну Будівельників. 18/2 затвердженого рішенням
Кузнецовської міської ради №2161 під 15.10.2015 та скасування проекту рішення №117 від
26.04.2016 року «Про встановленЕія і іни продажу об’єкта комунального майна».
Вирішили: доручити Савченко І. І. розробити проект рішення про внесення змін до рішення
№2161 від 15.10.2015 р.. а саме в додатку виключити пункт 2 (нежитлове приміщення в
житловому будинку; Рівненська обл.. м. Кузнецовськ. м-н Будівельників, 18, корпус 2,
приміщення 51; 17.9).
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
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19. Розгляд службової записки на уточнення бюджету 2016 року Савченко І. І. Вх. №713/023.31 від 26.09.2016 р.
Слухали: Савченко І. І. щодо службової записки на уточнення бюджету 2016 року І.
Савченко Вх. № 713/02-3.31 від 26.09.2016 р.
Вирішили: П рийняти до відома,
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
20. Розгляд депутатського звернення О. Назарчук № 18 від 13.09.2016 p., щодо улаштування
освітлення по вул. Лісовій 2.
Слухали: Конопелько К„ щодо депутатського звернення О. Назарчук №18 від 13.09.2016 p.,
щодо улаш тування освітлення по вул. Лісовій 2.
Денегу С. про необхідність влаштування ліхтаря біля доріжки діж будинками №4/1 та 9/1 мну Будівельників.
Вирішили: Решетицькому С. Б. розглянути звернення О. Назарчук. забезпечити
встановлення ліхтарів по вул. Лісовій та біля доріжки між будинками №4/1 та 9/1 м-ну
Будівельників.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
21. Розгляд служ бової записки на утсчнення бюджету Савченко 1.1. Вх. № 705/02-3.31.
Слухали: Конопелько К. щодо службової записки Савченко 1.1. Вх. № 705/02-3.31. А саме:
1. Виділені кошти на захід придбання електричних опор для вуличного освітлення 502,0 тис.грн. та частину коштів придбання кабеля для вуличного освітлення 30,23 тис.грн. перенести та викласти, як захід придбання електричних опор зі світильником
та матеріалів для Н оворічної ялинки в сумі 532,23 тис.грн.
2. Захід придбання кабеля для вуличного освітлення викласти як захід придбання провода
для вуличного освітлення на суму 44,77тис.грн.
Вирішили Прийняти до відома.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
22. Розгляд службової записки І . М акарчук. щодо виділення коштів на придбання
електричних опор зі світильником га матеріалів для Новорічної ялинки - 9,9 тис.грн. та
придбання кабеля (провода) для вуличного освітлення - 3.20тис.грн..
Слухали: Конопелько К. щодо службової записки JL М акарчук щодо виділення коштів на
придбання електричних опор зі світильником та матеріалів для Новорічної ялинки 9,9тис.грн. та придбання кабеля (провода) для вуличного освітлення - 3,20тис.грн..
Вирішили: Савченко 1.1, внести зм іти до Програми благоустрою міста Кузнецовськ на 20162020 роки, а саме:
- придбання ел. опор зі світильником та м а т е р і а л і в для Новорічної ялинки - 9,9 тис.грн.
- придбання кабеля (провода) для f уличного освітлення - 3,20 тис.грн.
Надати для розгляду депутатській комісії з питань бюджету, фінансів, економічного
розвитку та інвестиційної політики.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «(утримались» - 0.
23. Розгляд листа М. Наход («А соціації відкритих міст») №14 від 14.09.2016.
Слухали: Конопелько К., щодо листа М. Наход («Асоціації відкритих міст») №14 від
14.09.2016 р .
Вирішили: Прийняти до відома.
Голосували: «за» - 4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
24. Розгляд клопотання Деменка В. JL, Рудніка П. В. від 14.09.2016 p., щодо приєднання
сусіднього вільного приміщення.
Слухали: Конопелько К., щодо клопотання Деменка В. JL, Рудніка П. В. від 14.09.2016 p.,
щодо приєднання сусіднього вільно о прт1' ' тцення.
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Вирішили: Рекомендувати розглянути комісії з підготовки переведення жилих
приміщень (квартир) житлзвого фонду та навпаки клопотання Деменка В. Л.,
Рудніка П. В. від 14.09.2016 щодо приєднання сусіднього вільного приміщення.
Голосували: «за» -3 , «прот и» - 0, «утримались» - 0.
25. Розгляд листа про надання інформації О. Крушевського (КМКП) №2638 від
15.09.2016.
Слухали: Конопелько К. щодо інформації О. Крушевського (КМКП) №2638 від
15.09.2016.
Вирішили: Прийняти до відома.
Голосували: «за» -3, «проти» - 0, «утримались» - 0.
26. Розгляд листа В. П. Афаі ас’єва (КМКП) Вх. №1262/02.3-11/05 від 12.09.2016.
С лухали: Конопелько К. щодо листа В. П. Афанас’єва (КМКП) Вх. №1262/02.311/05 від 12.09.2016.
Вирішили: Прийняти до відома.
Голосували: «за» -3 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
27. Розгляд службової записки С. Міхеєвої Вх. №675/02-3.31 від 15.09.2016 щодо
пропозицій, питання щодо здійснення технічної інвентаризації, поділу, як окремого
об’єкта нерухомого майна.
Слухали: Конопелько К. щ здо службової записки С. Міхеєвої Вх. №675/02-3.31
від 15.09.2016 щодо пропозицій, питання щодо здійснення технічної інвентаризації,
поділу, як окремого о б ’єкта нерухомого майна.
Вирішили: Лишити на до вгвчення.
Голосували: «за» -3 , «протз» - 0, «утримались» - 0.
28. Розгляд депутатського звернення Н. Хвалько Вх. №249 від 07.10.2016 щодо
паркування авто біля будинку №27 м-ну Будівельників.
Слухали: Конопелько К. ще до депутатського звернення Н. Хвалько Вх. №249 від
07.10.2016 щодо паркування авто біля будинку №27 м-ну Будівельників.
Вирішили: Рекомендувати міському голові провести нараду для вирішення
проблеми паркування біля будинку №27 м-ну Будівельників з залученням фахівців
виконкому, представників будинку, депутата Н. Хвалько.
Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0.
29. Розгляд проекту рішенш №329 від 20.09.2016 Про внесення змін до рішення
Кузнецовської міської ради еід 15.10.2015 року №2156 «Про затвердження Статуту
територіальної громади містг Кузнецовськ Рівненської області».
Слухали: Конопелько К. щодо проекту рішення №329 від 20.09.2016 Про внесення
змін до рішення Кузнецовської міської ради від 15.10.2015 року №2156 «Про
затвердження Статуту територіальної громади міста Кузнецовськ Рівненської
області».
Вирішили: Лишити питання на до вивчення.
Голосували: «за» -4 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
Голова ПДК КМЖПІтаЕ
Секретар ПДК КМЖПІтаЕ

К. В. Конопелько
К .М . Будь
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