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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАІШЯ

АПОСТОЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
АПОСТОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАІШЯ

ім.Апостолове 22 серпня 2019 року

Керуючись Конституцією України,3аконом України « Про місцеве
самоврядування в Україні» , враховуючи надану та Обговорену інформацію
на громадських слуханнях, загальні“ збори жителів Апостолівської
територіальної громади вирішили :

1. Виконавчому комітету Апостолівської міської ради:
1.1. Заборонити розглядати та приймати рішення щодо встановлення нових
розрахованих підвищених тарифів стосовно центрального водопостачання та
водовідведення для споживачів Апостолівської громади, поданими КП
«Апостоловеводоканал» на затвердження виконавчомукомітету.

] ..2 Направити до КП “Апостоловеводоканал” зауваження подані
громадянином Назаренком С.О. для перерахунку тарифів, відповідно до
вимог чинного законодавстваУкраїни.

1.3. Після проведення розрахунку економічно-обгрунтованих тарифів на
центральне водопостачання та водовідведення, КП “Апостоловеводоканал”
розпочати нову процедуру розгляду тарифів.

2. Апостолівській міській раді:
2.1. Віднайти кошти для забезпечення погашення заборгованості по
заробітній платі працівникам КП “Апостоловеводоканал”, а також кошти для
забезпечення погашення заборгованостей всіх видів.
2.2. Звернутися до Східного офісу Держаудитслужби з проханням проведення
повного державного аудиту в КП “Апостоловеводоканал”;
2.3. Створити робочу групу з представників громадськості, депутатів, членів
виконкому, з залученням профільних фахівців щодо формування економічно-
обгрунтованих тарифів та всебічного аналізу роботи КП
“Апостоловеводоканал” вцілому.
2. 4. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника КП
“Апостоловеводоканал”.
2. 5. Виділити кошти та провести ремонт Федькового колодязя та водонапірноі'
башти, для забезпечення водопостачання круглодобово.



2.6. Зобов'язати керівництво КП «Апостоловеводоканал» здійснювати
діяльність за усіма зареєстрованими видами діяльності у ЄДР, з метою

отримання додаткового прибутку. Забезпечити стабілізацію діяльності
даного комунального підприємства.

2.7. Зобов”язати керівництво КП «Апостоловеводоканал» здійснювати
лабораторні дослідження питної води згідно з вимогами чинного
законодавства.

2.8 Зобов'язати керівництво КП «Апостоловеводоканал» скласти плани-
схеми шодо систем водопровідної мережі та мережі водовідведення, для
подальшої модернізації системи.

3. Депутатам Апостолівської міської ради:

- підготувати подання до Апостолівської міської ради щодо проведення
позачергової сесії Апостолівської міської ради з дострокового припинення
повноваженьАпостолівського міського голови Нігая С.К. у зв”язку з

бездіяльністю, невиконанням покладених на нього обов”язків.

- звільнити з займаних посад першого заступника міського голови,
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ,

заступника міського голови з питань фінансово-економічної діяльності-
головного бухгалтера, керуючу справами міськвиконкому у зв*язку із

бездіяльністю та невиконанням службових обовіязків.

4. Про результати розгляду та прийняття рішень відповідно до рішення

громадських слухань доповісти Апостолівській обієднаній територіальній
громаді на загальних зборах, проведення яких ми ініціюємо 26 вересня 2019

року о 17 годині в приміщенні будинку культури «Сучасник» за адресою: м.

Апостолове, вул. Центральна, буд.74

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ініціативну
групу, згідно з протоколом зборів.

Додаток: протокол засідання загальних зборів громадських слухань.
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