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ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету


від   28.02.2017 №3
м. Первомайськ 
Місце проведення –
Зал засідань виконкому
Засідання почалося о 15 год. 00 хв.
Засідання закінчилося о 16 год. 20 хв.


У засіданні взяли участь:

Головує – Л.Г. Дромашко
- міський голова 

С.О. Бондарчук
- секретар міської ради

О.В. Кукуруза
- перший заступник міського голови

Л.Ф. Постернак
- керуюча справами виконкому міської ради 


Члени виконавчого комітету:

Г.А. Борик, В.Ф. Капацина, О.В. Кінжалов,  О.А. Колесніченко,                      Т.Г. Оболенська, Н.В. Олішевська,  І.О. Островська, С.Д. Пітерман, С.В. Свідерко, Р.Т. Цимбалюк, А.А. Чебаненко.

Відсутні:
А.М. Біднарик, Б.М. Богатирьов, Г.Ф. Остапенко, Н.П. Товста, О.Є. Пастушок,  О.Г. Фомінцев.    

Присутні:
Є.В. Вовненко	-
В.С. Галузінський 	               -
О.П. Гейленко	-
І.І. Горбенко	-
Д.А. Давидов	-
Н.А. Заражевська	-

О.Ф. Калужинський	  -
І.Ю. Крюкова	-
Т.В. Крюкова	-

О.Г. Лисий 	-
М.А. Медведчук	-
І.М. Меркур’єва 	-

С.І. Музика	-
П.Є. Пєстов	-
В.П. Пригара 	-


Є.Є. Славніков	-

Л.В. Степанова	-
М.І. Торпан	-
Т.Д. Троян	                            -

Є.М. Шарій	-
О.С. Ягнюк	                           -

депутат обласної ради (1-5);
працівник телеканалу «Твій Всесвіт» (1-5);
депутат міської ради (1-5);
ФОП «Горбенко І.І.» (4);
працівник телеканалу «Твій Всесвіт» (1-5);
журналіст міської щотижневої інформаційно-рекламної газети «ТВ Всесвіт» (1-5);
директор ПП«Водолій» (2);
економіст КП «Комунсервіс» (5);
головний економіст КП «Затишок», економіст ПП «Водолій» (1-5);
директор КП «Затишок» (1);
депутат міської ради (1-5);
головний бухгалтер ТОВ «Комунтехбудсервіс» (3);
директор КП «Комунсервіс» (5);
директор ТОВ «Комунтехбудсервіс» (3);
головний спеціаліст- юрисконсульт юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради (1-5);
помічник депутата міської ради Мамотенка П.С. (1-5);
менеджер  газети «Вісник Первомайська» (1-5);
кореспондент КТ  ПЦТМ «Телеком-1» (1-5);
начальник управління житлово-комунального господарства міської ради (1-5);
депутат міської ради (1-5);
начальник загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради (1-5).



Міський голова Л.Г. Дромашко запропонувала затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради:

1. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає комунальне підприємство «Затишок».
2. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає приватне підприємство «Водолій».
3. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає товариство з обмеженою відповідальністю «Комунтехбудсервіс».
4. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає фізична особа – підприємець Горбенко І.І.
5. Про встановлення тарифів на послуги із збирання, вивезення та захоронення побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів, які надає комунальне підприємство «Комунсервіс».

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:
«за» - 14
1.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИСТУПИЛИ:



ВИРІШИЛИ:

«за»
«утр.»




2.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ: 

ВИСТУПИЛИ:


ВИРІШИЛИ:

«за»



 
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає комунальне підприємство «Затишок»

Лисий О.Г.

І.О. Островська, В.Ф. Капацина, О.А. Колесніченко, С.О. Бондарчук, Т.Г. Оболенська, Є.Є. Славніков, Р.Т. Цимбалюк, Л.Г. Дромашко

проект рішення виконкому прийняти

	14

1

 (Рішення виконкому №98)


Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає приватне підприємство «Водолій»

Крюкова Т.В.

С.О. Бондарчук, І.О. Островська,  Р.Т. Цимбалюк, Л.Г. Дромашко

проект рішення виконкому прийняти

	15


 (Рішення виконкому №99)

Члени виконавчого комітету міської ради С.О. Бондарчук, Л.Ф. Постернак заявили про потенційний  конфлікт інтересів при розгляді наступного питання.

3.СЛУХАЛИ:



ДОПОВІДАЧ:
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає товариство з обмеженою відповідальністю «Комунтехбудсервіс»
Пєстов П.Є.

Надійшла пропозиція взяти проект рішення виконкому за основу.

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 14
«утр.» - 1

Надійшла пропозиція міського голови Л.Г. Дромашко прийняти проект рішення виконкому із наступними змінами:


1. В додатку 1 до проекту рішення виконкому «Тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які надає   ТОВ  «Комунтехбудсервіс» в графі 2 «Адреса будинку», з №11 по №28 включно, змінити назву вулиці «Коротченка» на «Олександра Коротченка».

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 15

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:


«за»

О.А. Колесніченко, Л.Г. Дромашко

прийняти проект рішення виконкому із змінами в цілому:

- 15

(Рішення виконкому №100)


4.СЛУХАЛИ:




ДОПОВІДАЧ:
Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій, які надає фізична особа – підприємець Горбенко І.І.

Горбенко І.І.
Надійшла пропозиція взяти проект рішення виконкому за основу.

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 15

Надійшла пропозиція міського голови Л.Г. Дромашко прийняти проект рішення виконкому із наступними змінами:


1. В додатку 1 до проекту рішення виконкому «Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ФОП Горбенко І.І.» в графі 2 «Вулиця» в №28 змінити назву вулиці з «Курчатова» на «Академіка Ігоря Курчатова».

По даній пропозиції проведено голосування.

Результати голосування:

«за» - 15

ВИСТУПИЛИ:


ВИРІШИЛИ:


«за»




С.О. Бондарчук, О.П. Гейленко, О.В. Кукуруза, Є.Є. Славніков,  Л.Г. Дромашко

прийняти проект рішення виконкому із змінами в цілому:

- 15

(Рішення виконкому №101)

Члени виконавчого комітету міської ради Л.Г. Дромашко, С.О. Бондарчук,  Г.А. Борик, В.Ф. Капацина, О.В. Кінжалов,  О.А. Колесніченко, О.В. Кукуруза, Т.Г. Оболенська, Н.В. Олішевська,  І.О. Островська, Л.Ф. Постернак, С.Д. Пітерман, С.В. Свідерко, Р.Т. Цимбалюк, А.А. Чебаненко заявили про потенційний  конфлікт інтересів при розгляді наступного питання.

5.СЛУХАЛИ:





ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ:

«за»





Про встановлення тарифів на послуги із збирання, вивезення та захоронення побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів, які надає комунальне підприємство «Комунсервіс»

Музика С.І.

проект рішення виконкому прийняти

	15


 (Рішення виконкому №102)



Міський голова                                                                       Л.Г. Дромашко


Керуюча справами виконавчого	                                     Л.Ф. Постернак
комітету міської ради                                   


