
111' о 1 о к о л
3aciL№HH51 постЈйно•т• k0Micii

з питань житлово-комунального господарства,

комунальноТ BJ1acHocTi, охорони навколишнього середовища

21 кв?гня 2016 року

Присутн[•
Максименко Олександр Михайлович

Тягнйђ Сербй Миколайович

Ылоус 1нна Васијйвна

Яременко Володимир Романович ч

Шдсутн[•

Сахно Олександр Олександрович

Кондрат'ев евген Олексйови

ПОРЯДОК ДЕННИй:

1. Про зв?гування виконання завдань покладених на Управјйння житлово-

до протоколу засђщання постйноТ k0Micii з питань житлово-комунального

господарства, комунальноТ власност( охорони навколишнього середовища №7 Bil( 8

kBiTH51 2016 року, та надання (копт 2l0kYMeHTiB) з питань, идо

були p031'J151HYTi на попередньому 3aci№HHi постйноТ k0Micii з питань житлово-

комунального господарства, комунальнот власност( охорони навколишнього

середовища 8 квћня 2016 року в)щовђщо до вищезазначеного протоколу.

На 3aci№HHi постйноТ k0Micii з питань житлово-комунального господарства,

комунальноТ власност( охорони навколишнього середовища 8 квћня 2016 року

BillT10BillH0 до протоколу №7, було розглянуто наступгй питання:

1. Про проведення поточного ремонту дамв в м. Конотоп.

2. Тарифи на обслуговування житлового фонду.

З. ЈПфти в MiCTi Конотоп, ix ремонт та обслуговування.

4. Ремонт канајйзацйних мереж в житлових будинках.

5. ЕлектрифкацВ1 м-на Сонячний.

6. Кагйтальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Г-Нжинська.

7. Кагйтальний ремонт дорожнього покритгя по вул.. упчурина.

8. Влаштування заТзноТ кишегй автобусно; зупинки на вимогу по вул.. Клубнй.

9, Про видјлення коштйз на пђщключення багатоквартирного житлового

будинку до каншйзацйноТ мереж[

По першому питанню «Про проведення поточного ремонту ;vaxiB в м.

Конотоп» слухали :

- Начальника управјйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп

Павлюченко Григфя Павловича, який доповйз, идо дане питання опрацьовано,

[йдготовлено проект рйпення та буде винесено на розгляд cecii.



110 другому питанню «Про тарифи на оОслуговування житлового фонду»

слухали :

- Начальника упрашйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп

Павлюченко Григорћ Павловича, який повђцомив, идо кфвниками житлових

гйдприемств не надано по складовй частшй тарифу, штатний розпис

гйдприемств та Bill0MocTi по фактичнй виплаей заробтноТ платТ (з ycirqa

надбавками премћми i т.д.) наручно за 2016 pik та друге тйвгмччя 2015 року з

розбивкою по посадам на одного працйзника, а також домдну та витратну частину

тбдприемств.

Депутата Тягкйй Сербя Миколайовича, який запропонував повторно

зобов'язати kepiBHPIkiB житлових гйдприемств до 15 квћня 2016 року надати

iH(bopMaLli10 по складовй частшй тарифу, штатний розпис пђдприемств та Bi№MocTi

по фактичнй випла'й заробтноТ платгй (з yciMa надбавками премћми i т.д.) наручно

за 2016 pik та друге гйфччя 2015 року з розбивкою по посадам на одного

прагјвника, а також домдну та витратну частину гйдприемств.

Вирћпили: повторно зобов'язати kepiBH14kiB житлових пђдприемств 25 квћня

2016 року на чергове засђщання постЈйноТ k0Micii з питань житлово-комунального

господарства, комунальнот• власностђ охорони навколишнього середовища, надати

вищезазначену iH(bopMaIliro кожному депутату дано; постйноТ депутатськоТ k0Micif

для опрацювання.

Голосували: За 4 (одноголосно)

По третьому питанню «Про .гйфти в MicTi Конотоп, 7х ремонт та

обслуговування» слухали :

- Начальника управјйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп

Павлюченко Григорћ Павловича, який ll0110BiB, идо дане питання опрацьовуеться

заступником начальника управјйння житлово-комунального господарства в MiCTi

Конотоп Колесниковим Артемом Юрйовичем, та в зв'язку з обмеженням часу на

опрацювання даного доручення, cwraxwicuo даного питання та опрацюванням

великого об'ему iH(bopMaLlii, не виконано та буде виконано до 5-го травня 2016 року.

- Депутата Тягнтт Сербя Миколайовича, який звернув увагу №11YTaTiB на

тому, що на попередньому засђхангй постй1ноТ k0Micii з питань житлово-

комунального господарства, комунальноТ власност( охорони навколишнього

середовища, було приЙнято рйпення не тћьки про проведення аналЬу надання

послуг з обслуговування, 51kocTi надання послуг, вивчення гбновоТ појйтики на

цьому ринку, що надаються йшшми обслуговуючими оргакйзагјями, а й зобов'язали

управјйння )ККГ та kepiBlMkiB житлових тбдприемств надати з копћми

вђхповђщих документйз до 15 квћня 2016 року.

- Депутата Ылоус 1нну Васијйвну, яка повђхомила, що до цього часу жодноТ

копт вищезазначених докуменрйв не надано.

Вирйии.ли: зобов'язати управјйння ЖКГ та kepiBH№IkiB житлових тбдприемств

25 кв?гня 2016 року на чергове засђщання посгййно•т' k0Micii з питань житлово-

комунального господарства, комунальноТ власностђ охорони навколишнього

середовища, надати з копвтми вђдповђщих документйз, а саме:

- договф на тех}йчне обслуговування

- ll03BiJJ на виконання p06iT, норми часу на Tpy№Bi витрати з обслуговування

JJid)Tiw.



- технологтчнии процес на техшчне оослуговування ЯКИИ ооов язково
повинен бути затверджений органами JAep>k11patli УкраТни (Держгфпромнагляд) з
зазначенням номеру та дати Постанови про затвердження;

- норми витрат запасних частин при виконантй те,мйчного обслуговування на
один Јйфт (стбльки i яких зап. частин Гйдрядник повинен ВСТ(ТНОВНЈПТ на
середньозважена норма);

обслуговуючоТ органЬацй• в MiCTi.

До п'ятого травня 2016 року зобов'язати управјйння )ККГ ВИВЧИТГТ ПИТ[шНЯ по
лфтам, а саме: провести аналћ надання послуг з обслуговування, 51kicTb надання
послуг, вивчити гјнову полћику на цьому ринку, гцо надаються йштими
обслуговуючими оргаЕйзатјями.

До п'ятого травня 2016 року п)дготувати та надати на чергове (позачергове)
засђдання депутатсько; k0Micii порйзняльну таблицю надання послуг з
обслуговування идо найменше i3 5- ти Јйфтових оргагйзагјй $lki надають Ta1<i
послуги не тћьки в Сумськйй област( а й по BCiii територй' Укратни, з додатками 3-5
одиниць листйз Bi№YkiB BiJl Замовникйз таких послуг.

Рекомендувати депутатам долучитися до вивчення даного питання.

Голосували: За 4 (одноголосно)

По четвертому питанню «Про ремонт кана.јйза[јйних мереж в житлових
будинках» слухали :

- Начальника упрашйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп
Павлюченко Григорћ Павловича, який доповйз, що дане питання частково
опрацьовано, гйдготовлено проект рћпення та буде винесено на розгляд cecii, щодо

видјлення k011JTiB на розробку проктно-коштористнот документацй' з катйтального

ремонту канајйзацйних мереж по вул.. Генерала Тхора 12, вул.. 1в.Франка 49, вул..

1в.Франка 51.

По вул. Генерала Тхора 88, до 5 травня 2016 року буде проведено k0Mici11HwawYl

огляд за його особистою участю та за результатами k0MicilYmor•o огляду будуть
зроблегй висновки плодо необМдностЈ здјйснення таких p06iT.

По вул. Генерала Тхора 92, дййсно е дуже велика проблема з затопленням
тбдвального примйцення. Але таке затоплення не через канајйзацййну

мережу, а у зв'язку з знаходженням на MiCL\i розташування багатоквартирного

будинку п)дземного озеру.

Депутата Максименко Олександра Михайловича, який повђщомив, що

можливо проблему з усунення постййних затоплень гјдвального примйцення по
вул.. Генерала Тхора 12, е можливћ, вирйпити способом, а тому необМдно

ретельно вивчити питання щодо можливих MexaHi3MiB вирйпення такоТ проблеми.

Також наголосив на тому, идо усунення постйних затоплень гйдвального

прилйщення можливо вирйпити за рахунок житлового гйдприемства яке надае

послуги з обслуговування даного будинку.

- Депутата Ылоус 1нну Васшйвну, яка нагадала, що на минулому 3aci№HHi

постйноТ k0Micii з питань житлово-комунального господарства, комунальноТ

власностЈ, охорони навколишнього середовища, з даного ПИТаННЯ депутат

Максименко Олександр Михайлович взяв на себе зобов'язання як депутат

зафплений за даним будинком та кфвник житлового гйдприемства, ретельно

вивчити питания шодо можливих MexaHi3MiB ВИРћиення проблемн з УСУН"ННЯ



примнцеппя даного оудинку, проте до цього часу

дано\ проблемн не

• Депутата Яремко Володимира Романовича, який зазначив, идо дбйсно

пнтання з усунення ltocrviiillli.\ гйдвальпого прирубщення по вул.. Генерала

Тхора 12 дуле складне та потребуе додаткового вивченпя,

• Депугага Серг\я Миколайовича, який запропонував проголосувати

про будинку по пул, Генерала Тхора 12, щодо видјлення коштјв

на розробк•у ироктно-когптористнођ' документацй' з капйального ремонту

мереж, окремо,

вн;јлення k0t1ATiB на розробку проктно-коштористноТ документацй' з кагйтального

ремонту мереж но вул.. 1в.Франка 49, вул., Тв,Франка 51.

на розробку документацй' з капйального ремонту

мереж но вул„ Генерала Тхора 88, до 5 травня 2016 року провести

k0MicittHltii огляд за 0C0611CTOlO участю начальника управјйння житлово-

комунального господарства в MiCTi КОНОТОП Павлюченко Григорвт Павловича, гйсля

якого повернутнся до розгляду даного Питания.

Голосувалн: За 4 (одноголосно)

Внрћпн.лн: в •taC'l*lltli винесення проекту гмшення на розгляд cecii, щодо

вид[лення kot11TiB на розробку проктно-коштористноТ документацй' з капйального

ремонту канајйзацй\них мереж по вул. Генерала Тхора 12.

Голосувалн: За 2 (Жлоус КВ., Тягтйй СМ.),

Проти (Голова k0Micii Максименко ОМ.),

Утримались 'l (Яременко ВГ.)

Тхора 12, до 5 травня 2016 року провести k0Miciw1HPlii огляд за особистою участю

начальника управлйтня ЖИТЛОВО-КОМУНИЬНОГО господарства в MiCTi Конотоп

Павлюченко Григорьт Павловича та за результатами k0MiciiiH0T'0 огляду зробити

ВИЗНошТИСЬ з MextiHi3M0M вирйпення дано; проблеми.

видјлення коштйз на розробку проктно-коштористноТ документацй' з кагйтального

ремонту канајйзагдйђних мереж по вул,. Генерала Тхора 12, до 5 травня 2016 року

провести КОАПСйђНИЙ огляд за ОСОбИСТОЮ участю начальника управјйння житлово-

комунального господарства в MiCTi Конотоп Павлюченко Григфя Павловича, тбсля

якого повернутися до розгляду ДаНOГ0 ПИТ[шНЯ.

Голосувалн: За 4 (одноголосно)

По п'ятому питанию м-па слуха.лн :

- Начальника управлйтня господарства в MiCTi Конотоп

Павлюченко Григфя Павловича, який J10110BiB, гцо по Mikpopaii0HY Сонячннй№1 е



армтеКЂ'Р111 ПИТ[шНЯ яю унеможливлюють винесення на розгляд сесп даного

проекту тмшення.

- Депутата Тягнйй Сермя Миколайовича, який нагадав, идо на попередньому

3acilltTHHi постййноТ k0Micii з питань житлово-комунального господарства,

комунальноТ власностђ охорони навколишнього середовища, було запрошено

спегјајйста Bi№iJlY Уйстобудування та архћектури яким було повђщомлено, що по

кбкрорайону Сонячний №1 немас жодних армтектурних питань, та е питання по

мйкрорайону Сонячний №2, за який мова на даний час не йде.

розгляд cecii проект рћпення щодо розроблення проектно-кошторисноТ документацй

щодо продовження електромереж по вул.. Сосгйвська, вул.. Тухачевського, вул..

Смелянська, вул.. Космонавтјв, вул.. Тльямса та вул.. Новосејйвська (MikpopaFi0Hi

Сонячний ).

Голосували: За 4 (одноголосно)

По шостому питанню «Каийтальний ремонт дорожнього покриття по вул..

НЬкинська» слухали :
- Начальника управјйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп

Павлюченко Григорћ Павловича, який №T10BiB, що дане питання опрацьовано,

проте т»йський голова Семенимн Артем Юрйович надав BkBiBkY, идо проект

pirueHH51 щодо внесення 3MiH в бюджет розвитку та видћення k0111TiB на кагйтальний

ремонт дорожнього покриття по вул.. НЬкинська зндно проектно-кошториснот

документацй на розгляд квћневоТ cecii не виносити.

По сьомому питанню «Катйтальний ремонт дорожнього покритгя по вул..
Л'Пчурина» слухали :

- Начальника управјйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп
Павлюченко Григорћ Павловича, який доповйз, гцо з дане питання вже вфшене.

По восьмому питанню «Влаштування за;зноТ кише1й автобусно; зупинки
на вимогу по вул.. kJIY6Hiii» слухали :

- Начальника управјйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп
Павлюченко ГригорВ1 Павловича, який догМв, пло дане питання опрацьовано,
гйдготовлено проект рйпення та буде винесено на розгляд cecii.

По дев'ятому питанию «Про вид[лення коштјв на пђдключення
багатоквартирного житлового будинку до канаЈйза1Јйно1' мережћ> слухали:

- Начальника упрашйння житлово-комунального господарства в MiCTi Конотоп
Павлюченко Григорћ Павловича, який доповйз, що дане питання опрацьовано,
пИготовлено проект рйпення та буде винесено на розгля ecii.

Голова посгййноТ k0Micii О.М. Максименко

Секретар k0Micif СМ. Тягнй\


