Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 8
засідання постійної комісії міської ради
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів
16.09.2020
м. Слов’янськ

14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

Присутні:
Голова постійної комісії - Адейкін М.М.
Секретар постійної комісії - Костін О.С.
Члени постійної комісії
- Батечко М.А.
- Жиров І.В.
- Коваль О.Є.
- Пустовіт С.В.
Запрошені особи:
Бецман В.В. – автор петиції
Діденко Д.І. – директор КП «Наружное освещение»
Заікін О.О. – директор КП «Парк культури і відпочинку»
Заруба О.В. – заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Кашлаков О.Є. – директор КЗ «Центр культури і довкілля м.Слов’янська»
Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності
Олійник М.М. – начальник відділу культури
Рубан А.Є. – заступник міського голови
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд петиції щодо розробки плану демонтажу атракціону «Колесо огляду»,
розташованого на території КП «Парк культури і відпочинку»
(доповідачі:
Браславський Дмитро Валерійович, автор петиції
Олійник Марина Миколаївна, начальник відділу культури)
2. Про розгляд петиції щодо ремонту будівлі комунального закладу «Центр культури і
довкілля м.Слов`янська»
(доповідачі:
Бецман Вікторія Вікторівна, автор петиції
Олійник Марина Миколаївна, начальник відділу культури)
3. Про розгляд звернення КП «Наружное освещение» від 07.09.2020 № 209 щодо
виділення додаткового фінансування
(доповідачі:

Діденко Дмитро Іванович, директор КП «Наружное освещение»;
Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
1. СЛУХАЛИ:

Адейкін М.М.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та
фінансів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
До участі в засіданні комісії приєднався депутат Жиров І.В.
2. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про розгляд петиції щодо розробки плану демонтажу атракціону
«Колесо огляду», розташованого на території КП «Парк культури і
відпочинку» (інформація відділу культури від 16.09.2020 № 01-63/318
додається).
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Батечко М.А., Заікін О.О., Пустовіт С.В., Жиров І.В.,
Адейкін М.М.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи заслухану інформацію, відкласти розгляд петиції щодо
розробки плану демонтажу атракціону «Колесо огляду», розташованого
на території КП «Парк культури і відпочинку» (автор петиції
Браславський Дмитро Валерійович) та рекомендувати відділу культури
(Олійник) спільно з КП «Пару культури і відпочинку» (Заікін) вивчити
пропозиції, викладені в петиції, та надати інформацію для їх розгляду на
наступне засідання постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про розгляд петиції щодо ремонту будівлі комунального закладу
«Центр культури і довкілля м.Слов`янська» (інформація відділу
культури від 09.09.2020 № 01-63/309 додається).
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Адейкін М.М., Кашлаков О.Є., Пустовіт С.В., Коваль О.Є.
ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію начальника відділу культури Олійник М.М. прийняти до
відома.
2.Рекомендувати Слов’янській міській раді підтримати петицію щодо
ремонту будівлі комунального закладу «Центр культури і довкілля
м.Слов`янська» (автор петиції Бецман Вікторія Вікторівна).
3.Доручити відділу культури (Олійник) підготувати відповідний проєкт
рішення міської ради та відповідь автору петиції Бецман Вікторії
Вікторівні.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Діденко Д.І.
Про розгляд звернення КП «Наружное освещение» від 07.09.2020
№ 209 щодо виділення додаткового фінансування (додається).
Пустовіт С.В., Жиров І.В., Заруба О.В.
Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства
(Башкаєв) вжити заходів щодо виділення КП «Наружное освещение» на
черговій сесії міської ради фінансування у сумі 930,7 тис.грн.
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.
РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

Рішення - Прийнято.

Пустовіт С.В., Рубан А.Є., Діденко Д.І.

Голова постійної комісії

__________________________

Секретар постійної комісії

__________________________

М.М.Адейкін
О.С.Костін
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