
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ  I ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
I  СЕСІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

 

10.11.2015                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         12.00 

 

          Велика сесійна зала міської ради 
          Всього обрано - 36 депутатів 
          Були присутні  – 32 депутати 
          Були відсутні – 3 депутати  

 Не зареєстрований Слов’янською   
          міською виборчою комісією   
          Чиж О.М. – 1 депутат 

 (Список реєстрації депутатів   
  додається) 

 

Слов’янська міська виборча комісія своєю постановою від 9 листопада 2015 
року № 166 керуючись п.2 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
скликала першу сесію новообраної Слов’янської міської ради на 10 листопада 2015 року. 

В роботі сесії брали участь начальники відділів та управлінь Слов’янської 
міської ради, були присутні громадяни, представники громадських організацій міста та 
засобів масової інформації  (реєстраційні форми додаються). 

Голова Слов’янської міської виборчої комісії Шумакова А.О. повідомила, що 
згідно вимог ч.3 ст.16 Закону України «Про місцеві вибори» загальний склад Слов’янської 
міської ради 7 скликання становить 36 депутатів, та, враховуючи, що на пленарне 
засідання прибуло 32 депутати і засідання є правомочним, відкрила  І сесію Слов’янської 
міської ради 7 скликання.  

Прозвучав державний гімн України. 
 

Голова Слов’янської міської виборчої комісії Шумакова А.О. проінформувала про 
результати виборів депутатів Слов’янської міської ради VII  скликання та визнання їх 
повноважень згідно Постанови Слов’янської міської виборчої комісії від 3 листопада 2015 
року №156 «Про обрання депутатів Слов’янської міської ради Донецької області» та 
Постанови Слов’янської міської виборчої комісії від 6 листопада 2015 року №№ 158, 159, 
160, 161 та від 9 листопада 2015 року №№  164, 165 «Реєстрація обраних депутатів 
Слов’янської міської ради» та оголосила список новообраних депутатів. (Постанова та 
Рішення Слов’янської міської виборчої комісії додаються).            

Голова Слов’янської міської виборчої комісії Шумакова А.О. повідомила, що 
згідно Постанови Слов’янської міської виборчої комісії від 31 жовтня 2015 року від № 153 
«Про визнання Слов’янського міського голови обраним» та Рішення від 6 листопада 2015 
року № 156 «Реєстрація Слов’янського міського голови» Ляха Вадима Михайловича 
визнано Слов’янським міським головою та відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» оголошено про набуття ним повноважень. (Постанова 
та Рішення Слов’янської міської виборчої комісії додаються). 

Лях В.М. – Слов’янський міський голова, на виконання ст. 11 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», склав Присягу посадової особи місцевого 
самоврядування. 

Голова Слов’янської міської виборчої комісії Шумакова А.О. побажала всім 
коструктивної роботи та, на підставі ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», передала право ведення пленарного засідання міському голові 
Ляху В.М.  



 
1. СЛУХАЛИ: Щодо обрання лічильної комісії 

 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у кількості трьох депутатів, у 

наступному складі: 
Водоп’янов К.М. 
Кочуков Д.Г. 
Щудро Н.В. 
 
  Голосували: 
                   «За»                       - 32 
                   «Проти»                - 0 
                   «Утрималось»      - 0 
                   «Не голосувало» - 1 
   Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: Про порядок денний I сесії Слов’янської міської ради 7 
скликання  (проект порядку денного додається). 
 

ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М. – міський голова. 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести до розгляду I сесії Слов’янської міської ради наступні 
питання:  

1. Про підсумки виборів депутатів Слов’янської міської ради 
7 скликання, міського голови і визнання їх повноважень. 

2. Про створення підготовчої депутатської групи (робочої 
групи). 

 
Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу: 
                   «За»                       - 32 
                   «Проти»                - 0 

             «Утрималось»      - 0 
             «Не голосувало» - 1 

Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 2 від 
10.11.2015 додається). 
 

 
2. В цілому за порядок денний: 
                   «За»                      - 32 
                   «Проти»               - 0 
                   «Утрималось»     - 0 
                   «Не голосувало» - 1 

Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 3 від  
10.11.2015 додається). 
 

3. СЛУХАЛИ: Про підсумки виборів депутатів Слов’янської міської ради 7 
скликання, міського голови і визнання їх повноважень 
 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
    ВИРІШИЛИ: Рішення № 1-I-7 додається. 

Голосували: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
                   «Не голосувало» - 1 



Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 4 від  
10.11.2015 додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: Про створення підготовчої депутатської групи (робочої групи) 
 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
   ВИРІШИЛИ: Рішення № 2-I-7 додається. 

Голосували: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
                   «Не голосувало» - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 5 від  
10.11.2015 додається). 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів лічильної комісії. 
 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Щудро Н.В.– голова лічильної комісії. 
ВИРІШИЛИ: Голосували в цілому: 

                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
                   «Не голосувало» - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 6 від  
10.11.2015 додається). 
 

 
Міський голова Лях В.М. I сесію Слов’янської міської ради 7 скликання оголосив 
закритою. 
 
 
 
Голова Слов’янської міської  
виборчої комісії                                                                         А.О. Шумакова 
 
 
Міський голова                                                                         В.М. Лях 
 

 


