ПРОТОКОЛ № 60
постійної комісії ради з питань житлово-комунального господарства,
будівництва, архітектури, екології, довкілля, транспорту та зв’язку
від 18 жовтня 2018 р.
ПРИСУТНІ:
Голова постійної комісії А.Янів
Секретар комісії О.Майданюк
Члени комісії:, О.Майданюк, Р.Шагала
Відсутні: М.Лужецький
Запрошені: І.Герман – перший заступник міського голови
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про роботу першого заступника міського голови І.Германа
2. Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від
18.12.2015 № 41 ”Про затвердження структури виконавчих органів
Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання”
1. СЛУХАЛИ: І.Германа – першого заступника міського голови щодо
виконання роботи за весь період перебування на займаній посаді.
Звіт взяти до відома. Роботу визнати задовільною.
Вирішили: рекомендувати раді
Результати голосування: ”за” – 3.
Виступив: А.Янів – департамент міського господарства не хоче
співпрацювати з постійною комісією ради з питань житлово-комунального
господарства. На неодноразові мої звернення, як голови комісії я отримую
одні відписки. Якщо так і надалі буде продовжуватися, то я змушений буду
звернутися до засобів масової інформації. Скоро буде значне пониження
температур повітря – немає жодної інформації щодо прибирання міста в
осінньо-зимовий період. Невідомо з ким укладено угоди. Техніка комбінату
міського господарства знаходиться вкрай в незадовільному стані і не
придатна для роботи.
І.Герман – було виділено 800 тис.грн. для придбання шассі для
піскорозкидувача.
А.Янів – минулого року у нас було задіяно 7-9 одиниць техніки. Цього року
придатні лише – 2 машини. Місто не готове до осінньо-зимового періоду.
Комбінат міського господарства програв тендер на прибирання міста.
Працівники будуть вивільнені. І потрібно буде виплатити людям вихідну
зарплату. Ті підприємці, які виграли тендер на прибирання міста будуть
отримувати 700 тис.грн. на квартал.

Р.Шагала – до І.Германа, Вам потрібно щотижня проводити наради з
комунальними підприємствами, які відповідають за утримання міста. На
минулому засіданні сесії – головний архітектор міста І.Петранич доповідав
щодо будівництва в мікрорайоні вулиць Наливайка-Шептицького. Чому в цій
інфраструктурі не передбачено насосну станцію?
І.Герман – я вважаю, що треба внести зміни в структуру виконавчих органів
і ввести одиницю
заступника міського голови з питань житловокомунального господарства.
О.Майданюк та Р.Шагала – висловили свою думку з приводу звіту першого
заступника міського голови і запропонували визнати роботу – задовільною.
Звіт взяти до відома. Роботу визнати задовільною.
Вирішили: рекомендувати раді
Результати голосування: ”за” – 3.
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від
18.12.2015 № 41 ”Про затвердження структури виконавчих органів
Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат на їх утримання”
Доповідач: А.Янів
Вирішили: підтримати даний проект рішення і рекомендувати раді
Результати голосування: ”за” – 3.
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