
Звіт  постійної комісії Апостолівської міської ради з питань житлово – 

комунального господарства та комунальної власності 

 за роботу у 2019 році 

 

Відповідно до статті 26, та статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" постійна комісія з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності створена рішенням Апостолівської 

міської ради «Про затвердження переліку постійних комісій, та їх кількісного 

складу» від 13 листопада 2015 року, та  здійснює свої повноваження у 

відповідності з чинним законодавством, регламентом міської ради та 

положенням про постійні комісії Апостолівської міської ради. 

Основною формою роботи постійної комісії є засідання на, яких  

попередньо розглядаються проекти рішення, які відносяться до відання 

постійної комісії. У своїй роботі комісія   співпрацює з керівним складом 

міської ради,  начальником відділу з питань комунальної власності та 

земельних питань Міленіним В.В., старостами Апостолівської ОТГ, 

керівниками підприємств, установ і організацій Апостолівської міської ради, 

а також з громадською організацією «Гільдія Підприємців».  

За звітний період постійною комісією міської ради було  проведено 12 

засідань, 3  виїзних.  

Постійна комісія працювала, вносила пропозиції  та приймала участь  в 

розробці проектів рішень міської ради, та програм, які затверджувалися 

рішенням сесії міської ради. 

 Опрацьовані програми: 

1. Комплексна програма ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування державного та місцевого значення на території 

Апостолівської міської ради на 2019 рік. 

2. Місцева програма розвитку житлово  – комунального господарства 

та благоустрою Апостолівської міської ради на 2019 рік. 

3.  Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Апостолівської 

міської ради на 2017-2020 роки. 

4. Програма фінансової підтримки комунального підприємства 

Апостолівської міської ради  «Апостоловеводоканал». 

5. Програма фінансової підтримки комунального підприємства 

Апостолівської міської ради  «Добробут». 

Також постійна комісія приймала на протязі 2019 року участь та 

вносила свої пропозиції щодо внесення змін до бюджету Апостолівської 

міської ради; вносила свої пропозиції при прийнятті рішення на 2020 рік 

щодо затвердження місцевих податків та зборів. 

Виїзні засідання були здійснені: в с.Кам’янка в КП «Добробут», 

проведене обстеження наявного майна та транспортних засобів даного 

комунального підприємства, внаслідок чого було рекомендовано керівникові 

КП «Добробут» Разумову О.І. підготувати проект рішення міської ради щодо 

Програми фінансової підтримки КП «Добробут»; в с.Запорізьке разом з ГО 

«Гільдія Підприємців» було надано роз’яснення мешканцям села з приводу 



відключення споживачів від газопостачання, надана юридична допомога з 

приводу подальших дій для відновлення газопостачання. Також було 

здійснене виїзне засідання та надана аналогічна допомога мешканцям вул. 

Криворізька, з приводу відключення газопостачання.  

Також до постійної комісії надходили  звернення від: 

 старост Апостолівської ОТГ щодо підвозу води, щодо проведення 

ремонту ФАПу в с.Перше Травня;  

головного лікаря КЗ «Апостолівський ЦПМСД» Ларченка М.Ф. щодо 

забезпечення фінансуванням в повному обсязі; 

мешканців усадьби «РОСТ» щодо забезпечення питного 

водопостачання з Федькового колодязя. 

Члени постійної комісії приймали участь в громадських слуханнях 

щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, які пропонувало до затвердження КП 

«Апостоловеводоканал» та виконком міської ради. 

 Також постійна  комісія здійснює постійний контроль за виконанням 

програм  та рішень. 

 

Загалом комісія працює злагоджено та  відповідально.  

 

 

 

Голова постійної комісії                              Л.М. МІХНО 

 

 
 


