
Протокол №6 

Засідання постійної комісії з питань 

Планування, фінансів, бюджету, та соціально-економічного розвитку 

Менської міської ради 6 скликання від 27 вересня 2017 року. 

      Склад комісії 7 чол. 

      Присутні 6 чол. 

      Голова комісії : 

Бутенко Роман Олексійович 

      Заступник голови комісії:    

       Булавка Оксана Михайлівна 

      Секретар комісії: 

       Грищенко Віктор Костянтинович 

      Члени комісії: 

1. Кравцов Валерій Михайлович - присутній 

2. Костючок Сергій Григорович - відсутній 

3. Костенко Володимир Васильович - присутній 

4. Фесенко Сергій Васильович - присутній 

Запрошені: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Порядок денний: 

Обговорення порядку денного 5 сесії 7 скликання від 28.09.2017року. 

 

1.  Про стан законності, правопорядку, охорони прав, свобод і інтересів громадян на 

території населених пунктів Менської об’єднаної територіальної громади 

Рішення комісії: 

Прийняти до відома. 



2. Про роботу КП «Менакомунпослуга» за 2016 рік. 

   Рішення комісії: 

Розглянути на сесії. 

3. Про створення юридичної особи – відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства Менської міської ради. 

  Рішення комісії: 

 В тексті рішення змінити - Заступник начальника відділу -  на Головний спеціаліст. 

4. Про створення відділу освіти Менської міської ради та затвердження положення 

про відділ освіти. 

  Рішення комісії: 

Прийняти до відому. 

5. Про створення культури  Менської міської ради та затвердження положення про 

відділ культури. 

  Рішення комісії: 

Прийняти до відому. 

6. Про затвердження положення про матеріальне стимулювання (преміювання) 

працівників виконавчих органів Менської міської ради. 

Рішення комісії: 

Доопрацювати пункти про зменшення премій в частині на кого розповсюджується право 

зменшення преміювання. 

7. Про присвоєння назв вулицям міста Мена . 

  Рішення комісії: 

Прийняти до відому. 

8. Про припинення права господарського відання. 

Рішення комісії: 

Виявлені розбіжності між проектом рішення та додатком до рішення виправити додаток. 

9. Про затвердження плану проведення технічної інвентаризації та паспортизації 

дитячих майданчиків в місті Мена. 

Булавка О.М.  запропонувала провести технічну інвентаризацію за рахунок 

спонсорських коштів. 

Бутенко Р.О запропонував прийняти проект рішення без змін – дану 

пропозицію було винесено на голосування: 

«За»- 4                                                                                                                                             

«Проти» -0                                                                                                                                    

«Утримались» - 2  

Рішення комісії: 

Прийняти проект рішення без змін. 

10. Про дозвіл на списання  основних засобів по міській раді.   

  Рішення комісії: 

Прийняти до відому. 

                                                                                                                                                   

11. Про дозвіл на списання  основних засобів по міській раді –(котли) 



    Рішення комісії: 

  Прийняти до відому. 

 

12. Про надання в оренду майна   

Рішення комісії: 

Прийняти до відому. 

13. Про внесення змін до рішення 1 сесії Менської міської ради 7 скликання від 

30.05.2017 р. «Про реорганізацію рад» 

Комісія зауважень не має 

29. Про внесення змін рішення Менської міської Ради від 29.04.2011 р. «Про 

Правила благоустрою міста Мена та забезпечення в ньому чистоти, порядку, 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків»                                

Зауважень комісія не має 

30. Про делегування кандидатів до складу Госпітальної ради Північного госпітального 

округу.                                                                                                                                      

В проекті рішення виключити слова- Депутатів Менської міскої ради.  

31. Про розгляд звернення Управління містобудування та архітектури Чернігівської 

обласної державної адміністрації     

Зауважень комісія не має ............................................................................................                                                                          Без  

32. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Мена" .........................................  

33. Про затвердження розрахунку величини (розміру) пайової участі гр.. Кондакової 

Ольги Іванівни у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Мена. 

Комісія затвердила розмір пайової участі забудовника відповідно до розрахунку, 

наданого фінансовим управлінням Менської міської ради, сумі 57216 грн., що 

становить 8% від вартості будівництва, помноженої на коефіцієнт 1.2. Відповідно 

розробленою комісією графіка сума повинна бути сплачена двома платежами, а 

саме до 31.10.2017 р. – 28608 грн., до 31.12.2017 р – 28608 грн. 

Зауважень комісія не має. 

Інше: 

Булавка Оксана Михайлівна запропонувала проект рішення Про співфінансування 

ремонту доріг за існуючими проектами. 

Комісія проект підтримала одноголосно. 

 Також вона  запропонувала збільшити ліміти на споживання електроенергії та газу. 

Комісія вирішила: 

 Підготувати розпорядження на затвердження підвищених лімітів. 

 

Голова постійної комісії з питань планування,                                                                               

фінансів, бюджету, та соціально-економічного розвитку   Р.О. Бутенко 

 

Секретар          В.К. Грищенко 


