
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ  I  ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
X (ПОЗАЧЕРГОВОЇ) СЕСІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

 
18.04.2016                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         09.00 

 

Велика сесійна зала адміністративної 
будівлі міської ради 
Всього обрано - 36 депутатів 
Були присутні – 26 депутатів 
Були відсутні – 10 депутатів 
(Список реєстрації депутатів додається) 

 
В роботі сесії брали участь начальники відділів та управлінь Слов’янської міської 

ради, були присутні представники громадських організацій міста та засобів масової 
інформації  (реєстраційні форми додаються). 

 Міський голова Лях В.М. відкрив X (позачергову) сесію Слов’янської міської ради 7 
скликання. 

Прозвучав державний гімн України. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова.  
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у кількості трьох депутатів, у 

наступному складі: 
1. Алтуніна Ольга Миколаївна 
2. Вербська Наталія Володимирівна 
3. Харченко Андрій Олексійович 

Голосували: результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Про затвердження міської комплексної програми 
«Відкрита влада. Прозоре місто.» на 2016-2017 роки. 

2. Про внесення доповнень до Програми соціального захисту 
деяких категорій мешканців на території Слов'янської 
міської ради на 2015-2019 роки в межах власних 
повноважень. 

3. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
10.02.2016 № 17-VI-7 №Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку території 
Слов'янської міської ради на 2016 рік». 

4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 
від 23.12.20156 № 25-IV-7 «Про міський бюджет на 2016 
рік». 

 
 



 
 
 
 

Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу:  
протокол лічильної комісії № 2 від 18.04.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято за основу. 

 

2. В цілому за порядок денний: 
протокол лічильної комісії № 3 від 18.04.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання редакційної комісії 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Обрати редакційну комісію у кількості трьох депутатів у 

наступному складі: 
1. Водоп’янов Костянтин Миколайович 
2. Флерко Максим Миколайович 
3. Щудро Наталія Вікторівна 
  

Голосували: протокол лічильної комісії № 4 від 18.04.2016 та 
результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.  
 

4. СЛУХАЛИ: Про голосування за проекти рішень у разі відсутності 
зауважень та пропозицій в цілому. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: У разі відсутності зауважень та пропозицій за проекти рішень 

голосувати в цілому: 
протокол лічильної комісії № 5 від 18.04.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Процедурне рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської комплексної програми «Відкрита 
влада. Прозоре місто.» на 2016-2017 роки. 

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

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 6 від 18.04.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Програми соціального захисту 
деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської 
ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень. 
 

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

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 7 від 18.04.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 10.02.2016 
№ 17-VI-7 «Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 
2016 рік». 
 



ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 3- X -7 додається. 
Голосували: 
протокол лічильної комісії № 8 від 18.04.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
23.12.20156 № 25-IV-7 «Про міський бюджет на 2016 рік». 
 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 4- X -7 додається. 

Голосували:  
протокол лічильної комісії № 9 від 18.04.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.  
Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів лічильної комісії. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити протоколи лічильної комісії з додатками. 

Голосували: 
протокол лічильної комісії та результати поіменного голосування 
№ 10 від 18.04.2016 додаються. 
Рішення прийнято. 

 
Міський голова Лях В.М. X (позачергову) сесію Слов’янської міської ради 7 скликання 
оголосив закритою. 
 
 
      Міський голова                                                  В.М. Лях 

 


