
Протокол № 

  Засідання спільної комісії Менської міської ради  7 скликання від 

08.05.2018 р.        м. Мена 

Голова Бурий Петро Андрійович 

Секретар  Грищенко Віктор Костянтинович  

Члени комісії: 

Булавка О. Кравченко Н, Тимців Ю, Нестеренко І. Попович Л.. 

Костенко В., КравцовВ. Леонтієва Н., Гайдукевич В. 

 

Запрошені: 

Скороход С., Пеклуха Р. Гамениця С., Лавський С., Зима В., Середа О. 

Солохненко В.О.  

Порядок денний: 

Розгляд проектів рішень 14 сесії сьомого скликання  
 

1.  (157) Про внесення змін програми соціально-економічного розвитку 

Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

Зауважень не має. 

2.  (158) Про встановлення тарифів централізованого водопостачання та 

водовідведення.                                                                                                             

Слухали:                                                                                                                                     

Зиму В.Ю, який пропонував затвердити тарифи на рівні 

запропонованих. Стальниченка Ю, про необхідність прийняття 

рішення. Скорохода С.- про економічну основу запропонованих 

тарифів. Булавко О.- про обов’язок виконкому приймати дані рішення.  

Вирішили: Перенести розгляд даного питання на друге пленарне 

засідання 14 сесії.  

3. (159) Про внесення змін до складу постійних комісій Менської міської 

ради та закріплення депутатів за округами.                                             

Зауважень не має. 

4. (160) Про безоплатну передачу відділу культури Менської міської 

ради майна з комунальної власності Менської міської об’єднаної 

територіальної громади .                                                                                       

Зауважень не має. 

5. (161) Про безоплатну передачу відділу освіти Менської міської ради 

майна з комунальної власності Менської міської об’єднаної 

територіальної громади.                                                                                                   

Зауважень не має.  

6. (162) Про безоплатну передачу фінансовому управлінню Менської 

міської ради майна з комунальної власності Менської міської 

об’єднаної територіальної громади.                                                                       

Зауважень не має.  



7. (163) Про здійснення капітального та поточного ремонту доріг в м. 

Мена Чернігівської області. Зауважень не має. 

8. (164) Про замовлення виготовлення та коригування проектно-

кошторисної документації ремонту доріг в м. Мена Чернігівської 

області.                                                                                                                                     

Вирішили: додати до преліку експертизу твердого покриття вулицю 

Толстого. Інших зауважень не має. 

9. (165) Про внесення змін до міської програми «Безпечне місто” на 2016-

2019 роки. Питання знято. 

10.  (166) Про прийняття до власності Менської ОТГ                                         

автомобіля  ВАЗ – 21099.                                                                                       

Зауважень не має. 

11.  (167) Про внесення змін до рішення 8 сесії Менської міської ради 7 

скликання «Про структуру та загальну чисельність апарату Менської 

міської ради та її виконавчих органів» від 17.11.2017. 

Зауважень не має. 

12.  (168) Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Менської міської 

ради сьомого скликання від 15.03.2018 № 76 «Про затвердження 

Статуту Комунальної установи «Менський інклюзивно-ресурсний 

центр» Менської міської ради Чернігівської області».                      

Зауважень не має. 

13.  Про діяльність Менської станції ПАТ «Чернігівського обласного 

підприємства автобусних станцій 17499». 

 

Заслухавши Середу О.В- начальника Менської автостанції,  Солохненка В. О.  

– першого заступника директора ПАТ ЧОАПС 17499. про закриття 

автостанції м. Мена. в зв’язку зі збитковістю вирішили: 

Проводити роз’яснювальну роботу з населенням щодо необхідності 

придбання квитків в касах автостанції. Підготувати звернення до депутатів 

обласної ради, щоб звернули увагу на масове закриття автостанцій по області 

та збільшення відповідальності перевізників що до  дотримання законів 

України. 

 

Голова комісії                              Бурий Петро Андрійович 

 

Секретар комісії     Грищенко Віктор Костянтинович  

 

 

 

 

 


