ПРОТОКОЛ  № 2
засідання тимчасової депутатської комісії по вивченню стану справ
в КП ВСЖКГ «Волівчик» створеної рішенням сесії від 02 листопада 2011 р. № 222 та зміненої рішенням сесії від 11 листопада 2011 р. № 224
16 листопада 2011 року                                                                                            смт. Воловець
На засіданні присутні депутати, члени комісії:
1.	Сличко Іван Васильович – депутат селищної ради; 
2.	Гвоздак Василь Васильович – депутат селищної ради;
3.	Курах Михайло Михайлович – депутат селищної ради;
4.	Попелич Михайло Андрійович – депутат селищної ради;
Та запрошені за згодою, з правом голосу, члени комісії:
5.	Басюк Микола Володимирович – спеціаліст селищної ради;
6.	Грига Сергій Васильович – спеціаліст селищної ради;
В присутності запрошених осіб без права голосу:
	Ровенська Руслана Юріївна – економіст КП ВСЖКГ «Волівчик»


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Напрямки подальшої діяльності тимчасової депутатської комісії.
2.	Аналіз нових тарифів на послуги водокористування та водовідведення.
3.	Проблеми створення нового підприємства 
4.	Визначення дати чергового засідання комісії.

1. Напрямки подальшої діяльності тимчасової депутатської комісії:
СЛУХАЛИ:
Сличка Івана Васильовича, голову комісії, який запропонував визначитися з напрямами подальшої діяльності комісії. Основним назвав оптимізацію структури підприємства у відповідності з об’ємами робіт і плановими доходами. 
ВИСТУПИЛИ:
Грига Сергій Васильович, який запропонував роботу комісії вести по трьом напрямам розгляду проблем комунального підприємства: тарифно-фінансові, інженерно-технічні, організаційні. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Подальшу діяльність роботи тимчасової депутатської комісії вести по трьох напрямах розгляду проблем комунального підприємства: тарифно-фінансові, інженерно-технічні, організаційні. 

2. З питання аналізу тарифів на послуги водокористування та водовідведення:
СЛУХАЛИ:
Ровенську Руслану Юріївну, яка представила ново розраховані тарифи на послуги водопостачання та водовідведення.
ВИСТУПИЛИ:
Басюк Микола Володимирович, який запропонував направити тарифи на розгляд Державної інспекції контролю за цінами в Закарпатській області для рекомендаційного висновку. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Направити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення на розгляд Державної інспекції контролю за цінами в Закарпатській області для рекомендаційного висновку.

3. З питання проблем створення нового комунального підприємства:
СЛУХАЛИ:
Гвоздак Василя Васильовича, який говорив про загрозу запізнення зі створенням нового підприємства та звернув увагу на те, що для беззбиткового старту новостворюваного підприємства необхідно передбачити певний розмір статутного фонду. 

ВИСТУПИЛИ:
Грига Сергій Васильович,  який запропонував доручити головному інженеру КП ВСЖКГ «Волівчик», обґрунтувати розмір статутного фонду, необхідного для створення нового підприємства.
Попелич Михайло Андрійович, який запропонував розробити проекти Статуту для новостворюваного підприємства та контракту для найму його керівника.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
	Доручити головному інженеру КП ВСЖКГ «Волівчик» Гвоздак В.В. обґрунтувати розмір статутного фонду, необхідного для створення нового підприємства. 
	Доручити заступнику голови виконкому селищної ради Грига С.В. підготувати проект Статуту для новостворюваного підприємства. 
	Доручити голові планово-бюджетної постійної депутатської комісії селищної ради Сличко І.В. підготувати проект контракту для найму керівника новостворюваного підприємства. 

 
5. З питання визначення дати чергового засідання комісії:
СЛУХАЛИ :
Курах Михайла Михайловича, який запропонував наступне засідання тимчасової комісії провести 30 листопада 2011 року о 14.00 годині.
ВИСТУПИЛИ:
Попелич Михайло Андрійович, який підтримав пропозицію. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Наступне засідання тимчасової комісії провести 30 листопада 2011 р. о 14.00 годині.
 

Голова комісії                                                                           І.В. Сличко

Секретар комісії                                                                        С.В. Грига

Члени комісії:                                                                      В.В. Гвоздак
                                                                                                
                                                                                            М.М. Курах

                                                                                            М.А. Попелич

                                                                                             М.В. Басюк


