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Постійна комісії з питання комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування та раціонального використання природних ресурсів (далі – Комісія) – є 
органом Олександрійської міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 
належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 

Комісія утворена рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 6 у кількості депутатів:  
- Сулятицький Михайло Михайлович, депутат міської ради від партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність»; 
- Долгіх Олександр Леонідович, депутат міської ради від політичної партії «Опозиційний 

блок»; 
- Жежеря Валентин Олександрович, депутат міської ради від політичної партії 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»; 
- Матвієнко Михайло Володимирович, депутат міської ради від політичної партії 

«Об’єднання «САМОПОМІЧ»; 
- Ходак Олександр Вячеславович, депутат міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка; 
- Холохоленко Олег Анатолійович, депутат міської ради від політичної партії «Сила людей». 
Відповідно рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 12 головою комісії обрано 

Сулятицького Михайла Михайловича. 
Комісія організовує свою роботу на основі законності, гласності і рівноправності, вільного 

колективного обговорення і вирішення питань. Свою роботу комісія проводить відповідно до 
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих 
актів, Регламенту Олександрійської міської ради 7 скликання та Положення про постійну комісію. 

Основними завданнями комісії є попередній розгляд та підготовка висновків по питаннях, які 
належать до відання ради. За аналітичними даними по роботі комісії станом на 1 листопада 2017 року 
було проведено 42 засідання, на яких розглянуто 377 питань, з них профільних питань – 76. 

Комісія здійснювала попередній розгляд проектів програм та проектів рішень ради, які 
належать до її відання, готувала висновки  з питань затвердження відповідних містобудівних 
програм, місцевих програм охорони довкілля, а також здійснювала заходи щодо розширення та 
вдосконалення мережі підприємств комунального господарства. За підсумками розгляду програмних 
завдань комісія надавала висновки до проектів рішень ради, а саме: 

- комісія після всебічного обговорення надала схвальні висновки щодо міських програм з 
благоустрою, програм «Дороги Олександрії» та «Питна вода», програми енергозбереження та 
комплексної модернізації вуличного освітлення. Одноголосно підтримала проект рішення міської 
ради щодо стимулювання та підтримці об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
виконання програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з 
енергозбереження; 

- комісією також було підтримано проекти міських програм енергозбереження та підвищення 
енергоефективності в будівлях бюджетної сфери та програми оснащення багатоквартирних житлових 
будинків засобами обліку теплової енергії; 

- особлива увага приділялася роботі комунального підприємства «Житлогосп» та 
безпосередньому контролю за обґрунтованістю коригування тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій міста. 

Тому для здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету пропоную 
включити у перспективний план роботи міської ради на І півріччя 2018 року наступне: «Звіт 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради про роботу управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування щодо виконання рішень міської 
ради, а саме: виконання зазначених міських програм за 2017 рік». 

Звіт заслухати у січні 2018 року на пленарному засіданні міської ради. 
Також вношу пропозицію щодо планування проведення пленарних засідань міської ради, при 

формуванні плану роботи міської ради дуже не чітко визначається дата проведення пленарних 
засідань міської ради, наприклад: у перспективному плані на півріччя зазначено: - «сесія міської ради 
проводиться не рідше одного разу на квартал або із земельних  питань – щомісяця», у планах роботи 
міської ради на місяць зазначено: - «пленарні засідання міської ради – за окремим графіком». 



В міській раді депутати працюють на громадських засадах. У більшості депутатів є основне 
місце роботи, багато працюють на керівних посадах та мають напружений графік, що створює 
перешкоди в участі на пленарних засіданнях ради. З метою створення сприятливих умов для 
постійної участі депутатів міської ради на пленарних засіданнях ради пропоную у планах роботи 
міської ради на 2018 рік встановити постійні терміни роботи, а саме: 

- пленарне засідання сесії міської ради – остання п’ятниця кожного місяця, о 9.00 год., сесійна 
зала міської ради. 

Протягом звітного періоду комісія працювала відповідально, порушувала багато проблемних 
питань та приймала важливі рішення. 

Надалі бачу свою роботу в тому, щоб активніше відстоювати та захищати інтереси виборців, 
безпосередньо з питань встановлення обґрунтованих комунальних тарифів та надання якісних послуг 
мешканцям міста комунальними підприємствами міста. 
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