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Відбулося засідання виконавчого комітету

8 серпня відбулося засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради під
головуванням першого заступника міського голови Олексія Гончаренка. У засіданні взяли
участь 14 членів виконкому, які розглянули 26 питань порядку денного.

Одноголосно затвердили висновок органу опіки та піклування про звільнення від
виконання обов’язків опікуна щодо недієздатного; ухвалили рішення про проведення
чергового призову громадян 1999 р.н; організацію щорічного «Шкільного ярмарку2019-2020 р
» та
погодили
місця його розташування
(
по вул. Чорновола, біля центрального ринку, вздовж комплексу магазинів між входами в
ринок, на розі бульвару Г.О. Бобринського-вул. В. Чорновола, біля магазину «Школярик»,
на розі вулиць Г.О. Бобринського-вул. В. Чорновола, біля м-ну «Малятко», по вул. Т.
Шевченка-вул.Телеграфн
ій);
перерозподілили бюджетні призначення
головного розпорядника коштів - управління ЖКГ
; розглянули скаргу на постанову адміністративної комісії.

Начальник управління ЖКГ Валентина Зборівська ознайомила присутніх з проектом
рішення щодо тимчасового закриття руху транспорту на ділянці від перехрестя вулиць
Нахімова – Матушевського до вулиці Любомирська, пов’язане з облаштуванням
господарсько-побутової каналізації.
Це
питання
члени виконкому погодили.

Довгий час бурхливо та емоційно обговорювали проект рішення про передачу на баланс
КП «ВодГео»
оглядових
люків,
які закупило
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управління ЖКГ за кошти, отримані за розміщен
ня
у місті зовнішн
ьої
реклам
и
. Начальник управління
Валентина Зборівська
пояснила, що у міському бюджеті не закладені кошти на придбання люків,
відповідних програм немає, люки постійно крадуть
і таким чином
в
управлін
ні
знайшл
и
спосіб вирішення проблеми закриття
та вирішили придбати люки самостійно.
Спочатку ч
астина членів викон
кому
не підтримал
и
дії управління ЖКГ
. Свою позицію члени виконкому пояснили тим, що закупівлю люків треба проводити
через систему “Прозоро”, що викрадені люки повинна шукати поліція та ін. Дане питання
потребує нагального рішення, адже відкриті люки на дорогах, тротуарах — це небезпека
для дорослих і дітей, як наголосила Валентина Зборівська. До перегляду даного питання
члени виконкому повернулися наприкінці засідання та прийняли позитивне
рішення.

Члени виконкому не дійшли згоди у питанні затвердження граничного нормативу
рентабельності для розрахунку тарифу водопостачання та водовідведення КП «ВодГео»
на рівні 5% - для населення, 10 % для бюджетних організацій та 15 % для інших
споживачів.

Під час засідання розглянули питання про укладення договору з автоперевізниками
щодо перевезення пасажирів на автобусному маршруті № 3, внес
ли
змін
и
до складу міської комісії з питань роботи транспорту, склад
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у
конкурсного комітету по організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування, внесли зміни до паспортів
маршруту міських автобус
ів
№ 3 та
№
5 з додатковими пільговими рейсами по маршруту № 5.

Члени виконкому надали дозвіл на встановлення обладнання для спортивного
майданчика ФОП Продивус Олегу Сергійовичу, за адресою по вул. Незалежності
(територія центральної площі), внесли зміни та доповнення до рішення
виконкому від 24.07.2019 р
"Про надання згоди на створення об’єкту благоустрою", надали дозвіл на проведення
робіт по відновленню елементів благоустрою на розі вул. Незалежності-Героїв Небесної
Сотні шляхом здійснення поточного ремонту дитячого майданчику без залучення коштів
місцевого бюджету;
висадки зелених насаджень
в
районі перехрестя
вищезазначених
вулиць.
П
ри розгляді дан
их
питан
ь
,
виникли суперечки між
прихильниками облаштування спортмайданчика для стрітболу і противниками його
розміщення
.
Наприкінці засідання ч
лени виконкому розглянули
питання
служб
и
у справах дітей.

Тетяна Письменна
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