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Спочатку депутати оз
найомилися з проектом 
"Цифрове місто Славутич", 
який презентував заступ
ник головного представни
ка Cisco в Україні Влади
слав Радиш. Ця компанія 
забезпечує значні інфор
маційні ресурси, впровад
жує завершені бізнес-мо- 
делі з технічним та мето
дичним матеріалом.

Населення міст і сіл Ук
раїни зацікавлене в доступ
них інформаційних послу
гах. Люди хочуть якнаймен
ше часу витрачати на 
відвідування владних кори
дорів, вирішуючи свої про
блеми. А це і реєстрація 
підприємництва, отриман
ня різних довідок, здача 
звітності, введення елек
тронних платежів, контроль 
за правопорядком у місті, 
таке інше. Ідеї, які заклада
ються в "Цифрове місто", 
спрямовані на створення 
нової моделі управління як 
на рівні міста, так і в дер
жаві, передбачаючи ефек
тивний механізм зворотно
го зв'язку з людьми.

Великі можливості цього 
проекту і в створенні рівних 
умов для отримання нових 
знань, реалізації особис
тості, впровадженні нових 
форм в організації дозвілля 
людей. Все це входить в по
няття міського комунікатив
ного сервісу.

Міська рада прийняла 
рішення про створення ро
бочої групи для підготовки 
та сприяння в реалізації 
цього проекту.

Про роботу комунальних 
підприємств доповідали 
директор КП “ЖКЦ” Ірина 
Жаболенко та головний 
інженер КП “УЖКГ” Олек
сандр Куделін. За пропо
зицією депутатів, прийнято 
протокольне доручення про 
преміювання цих колек
тивів за відповідальну і про
фесійну роботу в період 
опалювального сезону.

Аналіз фінансово-госпо
дарської діяльності КП 
УЖКГ показав, що 
підприємство є збитковим, 
але платоспроможним. Ре
зультатом діяльності за
2007 рік є позитивна ди

наміка деяких показників 
аналізу господарської 
діяльності. Але КП “УЖКГ” 
не має достатньо ма
теріальних ресурсів для по
дальшого розвитку та пра
цює з максимальним вико
ристанням існуючих.

Для залучення інвес
тицій в комунальне госпо
дарство сесія прийняла 
рішення про підготовку 
плану дій щодо впровад
ження концесії в комуналь
ну сферу міста та розгляду 
його на наступну сесію, а 
також розглянула заходи 
щодо розробки програми 
"Енергоефективні міста".

Голова тимчасової кон
трольної комісії Ільгіз Ісха- 
ков доповів про хід пе
ревірки діяльності “УЖКГ”, 
яка ще не завершена. Депу
татам не зовсім зрозуміла 
схема реалізації піску цим 
господарством та інші уп
равлінські рішення. Сесією 
продовжено роботу комісії.

Жвава дискусія розгор
нулася навколо обговорен
ня земельних питань. Спра
ва в тому, що багато сла- 
вутчан оформили земельні 
ділянки для будівництва ко
теджів понад 10 років тому. 
Пройшло десятиріччя, а 
будівництво не розпочало
ся. З метою підвищення 
ефективності використання 
земель територіальної гро
мади прийнять відповідні 
рішення.

Сесія одноголосно за
твердила два переліки 
об'єктів нерухомого майна 
комунальної власності, які в
2008 році підлягають і не 
підлягають приватизації.


