
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 
05.05.2016                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         09.00 

 

Третій поверх адміністративної будівлі 
міської ради, мала зала  
Всього обрано - 36 депутатів 
Були присутні – 27 депутатів 
Були відсутні – 9 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 XI (позачергову) сесію Слов’янської міської ради 
7 скликання. 

Міський голова Лях В.М. зачитав лист-подяку від голови Асоціації захисту дітей-
інвалідів Лісової Надії Анатоліївни депутату міської ради 7 скликання Преображенській 
Ользі Іванівні, що надійшов до міської ради (лист додається). 

Вінниченко В.П. - депутат міської ради, заявив про проникнення невідомих осіб до 
кабінету директора КП «РУКБ» Слов'янської міської ради. 
 
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. Вербська Наталія Володимирівна 
2. Кушнарьов Сергій Миколайович 
3. Яковленко Олексій Вікторович 

Голосували: результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова, Чичкан А.В. – начальник управління 
комунальної власності, Мала Л.М. – начальник відділу 
організаційного забезпечення депутатської діяльності. 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 
14.09.2006 № 19-XI-5 «Про передачу функцій орендодавця 
бюджетним закладам та організаціям Слов'янської міської 
ради». 

2. Про внесення змін у рішення Слов'янської міської ради 
від 16.10.2015 № 6-LXXXIII-6. 

3. Про звернення депутатів Слов'янської міської ради. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голосували: 
Прийняти порядок денний за основу:  
протокол лічильної комісії № 2 від 05.05.2016 та 
результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято за основу. 

 
1. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доповнити 
порядок денний питанням Про внесення змін в рішення 
міської ради від 16.10.2015 № 6-LXXXIII-6 «Про прийняття з 
державної у комунальну власність територіальної громади м. 
Слов’янська цілісного майнового комплексу державного 
закладу «Вузлова лікарня станції Слов’янськ ДП «Донецька 
залізниця». 

Протокол лічильної комісії № 3 від 05.05.2016 та 
результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

 
2. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доповнити 
порядок денний питанням «Про звернення депутатів 
Слов'янської міської ради». 

Протокол лічильної комісії № 4 від 05.05.2016 та 
результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

 
 

3. В цілому за порядок денний: 
протокол лічильної комісії № 5 від 05.05.2016 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. Адейкін Микола Миколайович 
2. Водоп’янов Костянтин Миколайович  
3. Флерко Максим Миколайович  

Голосували: протокол лічильної комісії № 6 від 05.05.2016 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 № 7 від 05.05.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Процедурне рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006 
№19-VI-5 «Про передачу функцій орендодавця бюджетним 
закладам та організаціям Слов'янської міської ради». 
 

ІНФОРМУВАВ: Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності. 
 
 



ВИРІШИЛИ: Рішення № 1-XI-7 додається. 
Голосували: 
протокол лічильної комісії № 8 від 05.05.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 16.10.2015 № 6-
LXXXIII-6 « Про прийняття з державної у комунальну 
власність територіальної громади м. Слов’янська цілісного 
майнового комплексу державного закладу «Вузлова лікарня 
станції Слов’янськ ДП «Донецька залізниця». 

 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова (проект рішення додається). 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 2- XI -7 додається. 

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 9 від 05.05.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Слов'янської міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова (проект рішення додається). 

 
ВИСТУПИЛИ: Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного забезпечення 

депутатської діяльності. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 3- XI -7 додається. 

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 10 від 05.05.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

8. 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 
№ 11 від 05.05.2016 додаються. 
Рішення прийнято. 

 Різне: Міський голова Лях В.М. запросив всіх бажаючих взяти участь в урочистих 
заходах, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні, що відбудеться 9 травня 2016 року з 8.00 до 19.00. 
 
Міський голова Лях В.М. XI (позачергову) сесію Слов’янської міської ради 7 скликання 
оголосив закритою. 
 
 
      Міський голова                                                  В.М. Лях 

 


