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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 1
засідання постійної комісії з питань інфраструктури міста

м. Старобільськ

el

17 лютого 2016 року
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Всього членів комісії – 5
Присутні – 3 Авдєєнко В.І., Барабаш С.О., Малахов В.В.
Відсутні – 2 Демковський С.П., Кривошея В.А.
Головуючий: Авдєєнко В.І., голова комісії.
Секретар засідання: _________ секретар комісії.
Запрошені: секретар міської ради Липовий Р.О., спеціалісти відділу ЖКГ та
комунального майна міськради Луганський В.В. та Плясуля О.Д.
Присутні: секретар міської ради Липовий Р.О., спеціалісти відділу ЖКГ та
комунального майна міськради Луганський В.В. та Плясуля О.Д., депутат
міськради: Івашко Н.О..
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про обрання заступника голови комісії та секретаря комісії.

el

1.

Доповідає: Луганський В.В.
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2.
Про виконання Програми реформування та розвитку житловокомунального господарства м. Старобільська на 2011-2015роки за 2015рік.

3.
Про виконання Програми соціально-економічного розвитку малих міст на
2011-2015роки за 2015рік.
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Доповідає: Луганський В.В.
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4.
Про розгляд звернення депутата Старобільської міської ради Чуприна
В.О. про вжиття заходів щодо відновлення водовідведення по вул.Вишнева
м.Старобільськ.
Доповідає: Плясуля О.Д.
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5.
Про розгляд колективного звернення мешканців вул.1 Травня про надання
дозволу на облаштування дитячого майданчику.

st

6.

Доповідає: Плясуля О.Д.

Про заходи щодо безпритульних собак на території міста.
Доповідає: Луганський В.В.
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7.
Про розгляд листа Старобільської РДА про виготовлення та розміщення
соціальної реклами.
Доповідає: Липовий Р.О.

8.

Про розгляд звернення голови громадської організації Івашко Н.О.

ob

el

Доповідає: Липовий Р.О.
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1. СЛУХАЛИ:
Авдєєнко В.І., який доповів, що у зв’язку з обранням персонального складу
постійної комісії з питань інфраструктури міста необхідно обрати заступника
голови комісії та секретаря комісії. Авдєєнко В.І. запропонував обрати
заступником голови комісії Кривошея Валентину Анатоліївну, секретарем
комісії обрати Барабаш Світлану Олексіївну.

.l

g.

ua

ВИРІШИЛИ:
Обрати заступником голови комісії Кривошея Валентину Анатоліївну,
секретарем комісії обрати Барабаш Світлану Олексіївну.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.
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2. СЛУХАЛИ:
Луганського В.В., який доповів інформацію про виконання Програми
реформування
та
розвитку
житлово-комунального
господарства
м.Старобільська на 2011-2015роки за 2015рік.
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ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома та винести дане питання на розгляд сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.
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3. СЛУХАЛИ:
Луганського В.В., який доповів інформацію про виконання
Програми
соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015роки за 2015рік
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ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома та винести дане питання на розгляд сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.
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4. СЛУХАЛИ:
Плясулю О.Д., який доповів що до міської ради надійшло звернення депутата
Старобільської міської ради Чуприна В.О. про вжиття заходів щодо відновлення
водовідведення по вул.Вишнева м.Старобільськ. Комісією у складі спеціалістів
відділу ЖКГ за участі депутата Чуприна В.О. та голови вуличного комітету
Косенко Л.І. здійснено вихід на місцевість та встановлено, що талі води
потрапляють на проїжджу частину вул.Вишневої з вул.Велика Садова та
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частково на подвір’я житлових будинків через відсутність водозахисних
бар’єрів. Комісія пропонує мешканцям будинків, на подвір’я яких потрапляє
вода, облаштувати водозахисні бар’єри та відновити водовідвід, який існував
понад 20 років тому.
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ВИСТУПИЛИ:
Авдєєнко В.І. який зазначив, що комісією не з’ясовано яким саме чином
необхідно відновити водовідвід талих вод та які заходи необхідно провести для
здійснення цих робіт. Авдєєнко В.І. запропонував питання повернути до відділу
ЖКГ міської ради для ретельного відпрацювання та підготовки.
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ВИРІШИЛИ:
Повернути звернення депутата Чуприна В.О. до відділу ЖКГ міської ради для
ретельного відпрацювання та підготовки конкретних заходів.
ГОЛОСУВАЛИ: ««за» одноголосно
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5. СЛУХАЛИ:
Плясулю О.Д., який розповів, що до відділу ЖКГ надійшло колективне
звернення мешканців вул.1 Травня про надання дозволу на облаштування
дитячого майданчику. Комісією було встановлено, що на земельній ділянці,
розташованій навпроти будинку №46а вул.1Травня знаходиться електрична
опора діючої лінії електропередач ВЛ 10 кВт, а у відповідності до правил
охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997
року №209, для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж,
забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки
встановлюються охоронні зони 10 метрів для повітряних ліній напругою до 20
кВт.
Враховуючи, що зазначена ділянка знаходиться в охоронній зоні лінії
електромережі, комісія рекомендує відмовити в наданні дозволу на створення
дитячого майданчика.
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ВИРІШИЛИ:
Не виносити дане питання на розгляд сесії міської ради та відмовити в наданні
дозволу на створення дитячого майданчика у зв’язку з тим, що зазначена
ділянка знаходиться в охоронній зоні лінії електромережі.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.
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6. СЛУХАЛИ:
Луганського В.В., який доповів, що у нашому місті є проблема щодо
бродячих, безпритульних собак, котрі дуже небезпечні. Так, у 2015 році згідно
інформації РТМО зареєстровано 306 осіб потерпілих від укусів собак, з них 118
осіб було госпіталізовано, також надійшло 6 заяв від мешканців міста, про те,
що вони занепокоєні зі збільшенням у нашому місті безпритульних собак, тому
просять вжити всіх заходів щодо ліквідації цієї проблеми.
Також Луганський В.В. доповів про виконання доручення постійної
комісії від 18.01.2016 року щодо використання коштів на утримання полігону
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ТПВ, а також зазначив, що до теперішнього часу пропозицій щодо вирішення
питання регулювання чисельності бродячих тварин, крім протесту
невдоволених громадян, до міської ради не надходило.
Було зазначено, що на даний час є проект договору та калькуляція на послуги
КП «Центр поводження з тваринами» м.Харків, які надають послуги з відлову
безпритульних бродячих тварин. Вартість послуги за 1 тварину складає 675
гривень з ПДВ.
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ВИСТУПИЛИ:
Авдєєнко В.І. який зазначив, що необхідно вжити невідкладних заходів по
відлову бродячих собак в місті. Оскільки на даний час в місті немає свого
притулку та необхідної матеріально-технічної бази для утримання бродячих
тварин, а чисельність бродячих собак значно зросла, то є пропозиція звернутися
до депутатів та постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету,
фінансів та комунальної власності розглянути можливість виділення коштів та
укладання договору з КП «Центр поводження з тваринами» м.Харків, про
надання послуги з відлову безпритульних бродячих тварин.
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ВИРІШИЛИ:
Звернутися:
1) до депутатів та постійної комісії з питань економічного розвитку,
бюджету, фінансів та комунальної власності розглянути можливість
виділення коштів та укладання договору з КП «Центр поводження з
тваринами» м.Харків, про надання послуги з відлову безпритульних
бродячих тварин;
2) до адміністрації ринку, магазину АТБ, елеватору щодо можливості їх
участі у співфінансуванні заходу з відлову безпритульних бродячих
тварин.
Дане питання розглянути на сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.
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7. СЛУХАЛИ:
Липового Р.О., який повідомив, що надійшов лист Старобільської РДА про
виготовлення та розміщення соціальної реклами у рамках інформаційної
кампанії з висвітлення річниці Революції Гідності до 16.02.2016 року. Також
було зазначено, що лист надійшов 16.02.2016 року.
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ВИРІШИЛИ:
У зв’язку з тим, що на даний час у бюджеті міської ради не заплановано
асигнувань на ці заходи та строки виконання заходів вже пройшли, відмовити
РДА у виготовлення та розміщення соціальної реклами конкретно в даному
випадку, але вийти з пропозицією до постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності розглянути можливість
виділення коштів міського бюджету на виготовлення та розміщення соціальної
реклами міською радою у подальшому.
Відділу ЖКГ провести заходи щодо відведення земельних ділянок та
облаштування на них бігбордів комунальної форми власності для розміщення у
подальшому соціальної реклами.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.
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8. СЛУХАЛИ:
Липового Р.О., який повідомив, що надійшло звернення голови громадської
організації Івашко Н.О. про розгляд можливості надання приміщення із
міського нежитлового фонду для розміщення постійно діючого виставкового
молодіжного центру.
Також Липовий Р.О. зазначив, що в міському нежитловому фонді для
розміщення постійно діючого виставкового молодіжного центру вільних
приміщень не має.

.l

g.

ua

ВИРІШИЛИ:
Оскільки в міському нежитловому фонді для розміщення постійно діючого
виставкового молодіжного центру вільних приміщень не має рекомендувати
Івашко Н.О. звернутися до районної ради із вищезазначеного питання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.
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Секретар комісії

(оригінал підписано)
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Голова постійної комісії

В.І. Авдєєнко

С.О. Барабаш

