
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 
25.05.2016                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         09.00 

 

Велика сесійна зала адміністративної 
будівлі міської ради 
Всього обрано - 36 депутатів 
Були присутні – 33 депутати 
Були відсутні – 3 депутати 
(Список реєстрації депутатів додається) 

 
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). 
                 Міський голова Лях В.М. звернув увагу депутатів, що голосування на 
пленарному засіданні буде проводитись за допомогою програмно-технічного комплексу 
«ВІЧЕ» та запросив депутатів взяти участь у електронній реєстрації (системою успішно 
зареєстровано 34 особи, що беруть участь в електронному голосуванні).  

Міський голова Лях В.М. відкрив XII сесію Слов’янської міської ради 7 
скликання. 
                  Прозвучав державний гімн України. 
                   
ВИСТУПИЛИ:             
Лесик Тетяна Василівна – начальник Департаменту соціальної безпеки.  
Про введення Департаменту соціальної безпеки в організаційну структуру Головного 
Управління Європейської поліцейської Асоціації України в Харківській області.         
Дубограй І.В. – депутат міської ради.                                   
 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова.  
ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В. – депутат міської ради, голова фракції «Наш край» 

запропонував викласти проект рішення «Про приватизацію 
нежитлової будівлі та споруд, розташованих за адресою: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. 1 Травня, 2» з додатком в резолютивній 
частині: «Дозволити приватизацію  майна комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська, а саме: 

– нежитлової будівлі та споруд (нежитлова будівля – 
692,2 кв.м, павільйони – 2 од., огорожа, ворота, 
замощення), розташованих за адресою: Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул.1 Травня, 2, що 
знаходяться на балансі відділу освіти Слов’янської 
міської ради, виключно на умовах використання як 
дошкільний дитячий заклад. 

Кочуков Д.Г.- депутат міської ради, вніс пропозицію доповнити 
порядок денний питанням «Про запровадження мінімального 
порогу електронних закупівель у м. Слов’янську». 



Лях В.М. - міський голова, вніс пропозицію доповнити порядок 
денний питанням «Про делегування повноважень виконавчому 
комітету Слов'янської міської ради». 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Про запит депутата міської ради Яковленка О.В. 
2. Про запит депутата міської ради Пустовіта С.В. 
3. Про запит депутата міської ради Адейкіна М.М. 
4. Про запит депутата міської ради Батечка М.А.  
5. Про інформацію керівника Слов’янської місцевої 

прокуратури «Про стан виконання законності, боротьби із 
злочинністю та результати діяльності на відповідній території 
за I квартал 2016 року». 

6. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Бондаренка Валерія Вікторовича. 

7. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Васильчука Леоніда Федоровича. 

8. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Павенко Олександра Панасовича. 

9. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Семенця Олександра Яковича. 

10. Про погодження місця встановлення пам’ятника місцевого 
значення пам’яті загиблих мирних жителів під час 
проведення АТО в місті Слов’янську у 2014 році. 

11. Про зміну назви об’єкту комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська.  

12. Про зміну найменування типу об’єктів, які знаходяться у 
комунальній власності територіальної громади м. 
Слов’янська. 

13. Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, 
розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, 
вул.1 Травня, 2. 

14. Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості 
перевезених пасажирів до платних для розрахунку 
компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям 
громадян у міському громадському авто- та 
електротранспорті загального користування. 

15. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 
1 квартал 2016 року.  

16. Про затвердження Положення про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Слов’янська».  

17. Про затвердження структури виконавчих органів міської 
ради та загальної чисельності працівників апарату міської 
ради та її виконавчих органів у новій редакції. 

18. Про затвердження міської комплексної програми посилення 
охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю 
«Правопорядок на 2016-2018 роки». 

19. Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів 
війни на території Слов’янської міської ради на 2016-2020 
роки. 

20. Про затвердження Програми відновлення зовнішнього 
протипожежного водопостачання м. Слов’янська на період 
2016-2018 роки. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ ї, 
молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської 
ради в новій редакції. 

22. Про затвердження Положення про відділ з питань 
внутрішньої політики Слов'янської міської ради. 

23. Про затвердження Положення про відділ державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

24. Про затвердження Положення про відділ державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно Слов`янської 
міської ради. 

25. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від 
23.07.2015 № 16-LXХX-6 «Про затвердження списку 
народних засідателів Слов'янського міськрайонного суду». 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 
26-ІХ-7 «Про зміну найменування юридичної 
особи комунального закладу «Спортивний клуб за місцем 
проживання «Культурно-спортивний центр по вул. Чубаря». 

27. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
02.12.2015 № 10-ІІ -7 «Про затвердження плану роботи 
Слов’янської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік». 

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2011 
№2-V-6 „Про затвердження „Програми реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства м. 
Слов’янська на 2010 – 2014 рр. і на період до 2016 року” (із 
змінами). 

29. Про внесення змін та 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» (із змінами та доповненнями).  

30. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 № 
14-VI-7 «Про затвердження Переліку об’єктів та заходів 
житлово-комунального господарства, фінансування яких у 
2016 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету 
розвитку м. Слов’янська» (із змінами). 

31. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
23.12.2015 № 25 – IV- 7 «Про міський бюджет на 2016 рік».  

32. Про внесення доповнення до комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території мікрорайону «Артема». 

33. Про розробку детального плану території по вул. Торгова та 
вул. Шовковична в м. Слов’янську. 

34. Про розробку детального плану території для створення 
рекреаційної зони, скверу на перетині вул. Добровольського 
та вул. Банківська у м. Слов’янську. 

35. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Холявка Мариною Анатоліївною. 

36. Про припинення права постійного користування та вилучення 
земельної ділянки у КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЖЕК № 6». 

37. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
Товариством з обмеженою відповідальністю 
«КАПІТАЛІНКОМ». 

38. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Бєліченком Вячеславом 
Володимировичем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Татаринцевим Анатолієм 
Олексійовичем. 

40. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Гудимом Петром 
Олексійовичем. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Рибалко Аллі 
Анатоліївні. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та передачу їх в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ’ЯНСЬКА 
ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА «СОДА». 

43. Про надання земельної ділянки на умовах оренди Публічному 
акціонерному товариству «Слов’янський завод «Тореласт» 
(площа 9,8346 га). 

44. Про надання земельної ділянки на умовах оренди Публічному 
акціонерному товариству «Слов’янський завод «Тореласт» 
(площа 0,4197 га). 

45. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Костіну Олегу Сергійовичу. 

46. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. 
Михалевич Віті Анатоліївні. 

47. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. 
Аракелян Інессі Миколаївні. 

48. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Загнібеді Олександру Петровичу. 

49. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр.Пишняку 
Георгію Павловичу, гр.Максимову Сергію Васильовичу, 
фізичній особі-підприємцю Новаку Олександру Борисовичу. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення 
для надання її в оренду гр. Шевченку Валерію Геннадійовичу. 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення 
для надання її в оренду Товариству з додатковою 
відповідальністю «СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА». 

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Юрченко 
Дар’ ї Олександрівні. 

53. Про надання дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для відведення її в оренду гр.Ханіній 
Оксані Валеріївні. 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Смєлкову Дмитру Володимировичу. 

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Гуменному Андрію Юрійовичу. 

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Обласному комунальному підприємству 
«Донецьктеплокомуненерго». 

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування  
КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «АТП 052814». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр. 
Казаковій Людмилі Валентинівні. 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Костіній Тамарі Степанівні. 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Кабацькій Ользі Миколаївні. 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Кравченко Ігорю Олександровичу. (Помилково внесено, 
згідно з рішенням редакційної комісії від 27.05.2016). 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр. 
Сизовій Ганні Олександрівні. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Варварецькому Валерію Вікторовичу. 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Лозіній Людмилі Миколаївні. 

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Єрьоменко Вікторії Олександрівні. 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Ліхоті Олександру Валерійовичу. 

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Холявці Ігорю Богдановичу. 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Шевчуку Олександру Борисовичу. 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Костіну Тарасу Олеговичу. 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Свистунову Антону Леонідовичу. 

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Свистуновій Марині Вікторівні. 

72. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Янковецькому Віталію Вікторовичу. 

73. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Ахтямову 
Едгару Ільгізеровичу. 

74. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Кузьменку Станіславу Анатолійовичу. 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Жижченко Світлані Володимирівні. 

76. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Пальченку Віталію  Васильовичу. 

77. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у спільну сумісну 
власність  гр.Гаврик Марії Георгіївні та гр.Гаврик 
Володимиру Миколайовичу. 

78. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Кутепову 
Олексію Вадимовичу. 

79. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Купріян 
Ларисі Миколаївні. 

80. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Кучеренко Лідії Михайлівні. 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Чевелі 
Роману Сергійовичу. 

82. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Євтушенко Олені Вікторівні. 

83. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Єленському Віталію Миколайовичу. 

84. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Панькову 
Дмитру Олександровичу. 

85. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у спільну сумісну 
власність  гр.Садовниченко Аллі Олександрівні та 
гр.Яковенко Ірині Володимирівні. 

86. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Калині 
Олегу Сергійовичу. 

87. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  
гр.Сторожевій Наталі Святославівні. 

88. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Савенко 
Ользі Михайлівні. 

89. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр.Харченку Андрію Олексійовичу. 
90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному 
лікувально-профілактичному закладу «Пологовий будинок» 
(вул.Університетська, 15). 

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування Комунальному 
лікувально-профілактичному закладу «Пологовий будинок» 
(вул.Свободи, 37). 

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування Комунальному 
лікувально-профілактичному закладу «Міська дитяча 
лікарня». 

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок, які знаходяться у 
власності гр.Коюда-Дриги Тетяни Олександрівни. 

94. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться у 
власності гр.Нестеренко Алли Миколаївни. 

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом викупу гр.Курбатову 
Віктору Геннадійовичу. 

96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом викупу гр.Шарабан 
Олені Миколаївні. 

97. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель 6 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-
РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (вул.Ясна, 44). 

98. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель 6 ДЕРЖАВНОМУ ПОЖЕЖНО-
РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (пров.Мартиненка, 1). 

99. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
розміщення тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю
Боброву Василю Олександровичу. 

100. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розміщення тимчасової споруди фізичній 
особі-підприємцю Сердюку Валентину Олександровичу. 

101. Про делегування повноважень виконавчого комітету 
Слов’янської міської ради. 

 

Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято за основу. 

 

2. За пропозицію депутата міської ради Кочукова Д.Г. доповнити 
порядок денний питанням «Про запровадження мінімального 
порогу електронних закупівель у м. Слов’янську». 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення не прийнято. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доповнити порядок 
денний питанням «Про делегування повноважень виконавчому 
комітету Слов'янської міської ради». 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

 

4. В цілому за порядок денний: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

2. 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. Чиж Олексій Миколайович 
3. Щудро Наталія Вікторівна 

Голосували:  
результати поіменного голосування додаються.    

Рішення прийнято.  
 

3. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Яковленка О.В. (запит 
додається). 

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

Рішення № 1-XII-7 додається. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

Рішення прийнято.  
 

4. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Пустовіта С.В. (запит 
додається). 

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

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

Рішення прийнято.  
 

 

5. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Адейкін М.М. (запит 
додається). 

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

 
Рішення № 3- XII - 7 додається. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято.  

6. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Батечка М.А. (запит 
додається). 

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

Рішення № 4 - XII - 7 додається. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято.  
 

7. 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 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Процедурне рішення прийнято.  
 

8. СЛУХАЛИ: Про інформацію керівника Слов'янської місцевої прокуратури 
"Про стан виконання законності, боротьби із злочинністю та 
результати діяльності на відповідній території за I квартал 
2016 року". 

ІНФОРМУВАВ: Шилов В.С. – керівник Слов'янської місцевої прокуратури. 
ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Чиж О.М., Чернявська Л.П., Вінниченко В.П., 

Кочуков Д.Г., Пустовіт С.В., Преображенська О.І., Жиров І.В. – 
депутати міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 - XII - 7 додається. 
     Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято.  
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Бондаренка Валерія Вікторовича. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити членом виконавчого комітету Бондаренка Валерія 

Вікторовича. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В. – депутат міської ради, з пропозицією заслухати 
кандидатів на затвердження членами виконавчого комітету. 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради. 
Лях В.М. – міський голова.  
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Васильчука Леоніда Федоровича. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Жиров І.В., Кочуков Д.Г. – депутати міської ради. 

Васильчук Л.Ф. – голова ради ветеранів м. Слов’янська.  
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 6 - XII - 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Бондаренка Валерія Вікторовича. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова, щодо переголосування зазначеного 
питання після виступу кандидата. 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко В.В. – директор КП БТІ. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7-XII-7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Павенка Олександра Панасовича. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Павенко О.П. – підприємець, меценат.  
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8 - XII - 7 додається. 



Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

13. СЛУХАЛИ: Про погодження місця встановлення пам'ятника місцевого 
значення пам'яті загиблих мирних жителів під час проведення 
АТО в місті Слов'янську у 2014 році. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 9- XII - 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про зміну назви об'єкту комунальної власності територіальної 
громади м. Слов'янська. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова, 
ВИРІШИЛИ: Рішення 10- XII - 7 додається. 

 Голосували: 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування типу об'єктів, які знаходяться у 
комунальній власності територіальної громади м. Слов'янська 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення 11- XII - 7 додається. 

 Голосували: 
 Результати поіменного голосування додаються.   

 Рішення прийнято.   
 
 

16. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, розташованих 
за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.1 Травня, 2. 

ІНФОРМУВАВ: Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності.  
ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В. – депутат міської ради, 

Лях В.М. – міський голова. Запропонував зняти питання з розгляду. 
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови, 
Жиров І.В., Олексюк А.Р., Кім Ж.М. – депутати міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Голосували за пропозицію міського голови Ляха В.М. зняти з 
розгляду питання «Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, 
розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.1 
Травня, 2» для більш детального вивчення: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.           
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості 
перевезених пасажирів до платних для розрахунку компенсації за 
пільговий проїзд окремим категоріям громадян у міському 
громадському авто- та електротранспорті загального 
користування. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 12- XII -7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.           
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 
квартал 2016 року. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  13- XII -7 додається. 

Голосували:  



 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.    

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про присвоєння звання 
"Почесний громадянин міста Слов'янська".  

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  14- XII -7 додається. 

Голосували:  
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.           
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчих органів міської ради 
та загальної чисельності працівників апарату міської ради та її 
виконавчих органів у новій редакції. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова 
ВИРІШИЛИ: Рішення №  15- XII -7 додається. 

 

Голосували:  
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.           
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Семенця Олександра Яковича. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова,  
Семенець О.Я. - голова Ради ГО «СОЮЗ ВИРОБНИКІВ ХУДОЖНЬОЇ 
КЕРАМІКИ СЛОВ’ЯНСЬКА». 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Водоп’янов К.М., Вінниченко В.П. Кушнарьов 
С.М., Дубограй І.В. – депутати міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  16- XII -7 додається. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження міських програм  
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М.- міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 17- XII -7 по № 19- XII -7   додаються. 

Голосували: 
1. За пропозицію міського голови Ляха В.М. за проекти рішень 

 про затвердження міських програм проголосувати блоком. 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Процедурне рішення прийнято.       

 
2. За блок питань: 
 

1. Про затвердження міської комплексної програми посилення 
охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю 
«Правопорядок на 2016-2018 роки». 

2. Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів 
війни на території Слов’янської міської ради на 2016-2020 
роки. 

3. Про затвердження Програми відновлення зовнішнього 
протипожежного водопостачання м. Слов’янська на період 
2016-2018 роки. 

 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийняті.       
 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження положень про відділи міської ради  
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 20 – XII – 7 та № 23 – XII – 7 додаються. 

1. Голосували за пропозицію міського голови Ляха В.М. за проекти 



рішень про затвердження положень про відділи міської ради 
голосувати блоком: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Процедурне рішення прийнято. 
       
2. Голосували за блок питань: 

1. Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ ї, 
молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської 
ради в новій редакції. 

2. Про затвердження Положення про відділ з питань 
внутрішньої політики Слов'янської міської ради. 

3. Про затвердження Положення про відділ державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

4. Про затвердження Положення про відділ державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно Слов`янської 
міської ради. 

 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийняті.         
 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Слов'янської міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. - міський голова. 
ВИРІШИЛИ: 
 

Рішення № 24- XII -7 та № 27- XII -7  додаються. 
1. Голосували за пропозицію міського голови Ляха В.М. за 

проекти рішень про внесення змін і доповнень до рішень 
міської ради проголосувати блоком: 

 Результати поіменного голосування додаються. 

 Процедурне рішення прийнято.         
 

2. Голосували за блок питань: 
1. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради 

від 23.07.2015 № 16-LXХX-6 «Про затвердження списку 
народних засідателів Слов'янського міськрайонного 
суду». 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 
30.03.2016 № 26-ІХ-7 «Про зміну найменування 
юридичної особи комунального закладу «Спортивний 
клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний 
центр по вул. Чубаря». 

3. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 
02.12.2015 № 10-ІІ -7 «Про затвердження плану роботи 
Слов’янської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік». 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 
26.01.2011 №2-V-6 „Про затвердження „Програми 
реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства м. Слов’янська на 2010 – 2014 рр. і на 
період до 2016 року” (із змінами). 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.         

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та 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" ( із змінами та доповненнями). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 28- XII-7 додаються. 

Голосували: 



Результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.       
26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 № 14-

VI-7 "Про затвердження Переліку об'єктів та заходів житлово-
комунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. 
Слов'янська" ( із змінами) 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Власовець П.Р., Дубограй І.В., Савченко С.М. – депутати міської 

ради. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення  № 29-XII-7 додається. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
23.12.2015 № 25 - IV- 7 "Про міський бюджет на 2016 рік 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 30-XII-7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території мікрорайону «Артема». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Кісіль В.В. – депутати міської ради, запропонував у 

зв’язку з необхідністю додаткового вивчення, зняти питання з 
розгляду. 

ВИРІШИЛИ: Голосували за пропозицію депутата міської ради Кісіля В.В. зняти 
питання «Про внесення доповнення до комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території мікрорайону «Артема» з порядку денного: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.         
 

29. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території по вул. Торгова та вул. 
Шовковична в м. Слов'янську. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 31 - XII -7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.      

 

Міський голова Лях В.М. оголосив 15-хвилинну перерву в пленарному засіданні. 
 

Об 1143   міський голова Лях В.М. оголосив продовження пленарного засідання 
XII сесії Слов’янської міської ради 7 скликання. 

Відбулася електронна реєстрація. На засіданні відсутній депутат міської ради 
Жиров І.В. У голосуванні беруть участь 31 депутат і міський голова. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території для створення 
рекреаційної зони, скверу на перетині вул. Добровольського та 
вул. Банківська у м. Слов'янську. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 32 - XII -7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.   
  



31. СЛУХАЛИ: Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною особою-
підприємцем Холявка Мариною Анатоліївною. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Ліхота О.В. – депутат міської ради, щодо усунення від голосування 

з метою уникнення конфлікту інтересів. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 33- XII -7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.         
 

32. СЛУХАЛИ: Про порядок прийняття рішень з питань регулювання 
земельних правовідносин. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. –  міський голова запропонував за проекти рішень, що 
регулюють земельні правовідносини голосувати блоками з 
урахуванням рекомендацій постійних комісій міської ради. 

ВИРІШИЛИ: За проекти рішень, що регулюють земельні правовідносини 
голосувати блоками з урахуванням рекомендацій постійних комісій. 
Голосували: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Процедурне рішення прийнято.         
 

33. СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування та вилучення 
земельної ділянки у КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЖЕК № 6. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 34- XII -7 додається. 

Голосували: 
Результати поіменного голосування додаються.   

Рішення прийняті.       
 

34. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  з № 35- XII -7 та № 38- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 

Товариством з обмеженою відповідальністю 
«КАПІТАЛІНКОМ». 

2. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Бєліченком Вячеславом 
Володимировичем. 

3. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Татаринцевим Анатолієм 
Олексійовичем. 

4. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Гудимом Петром 
Олексійовичем. 

Результати поіменного голосування додаються.   

Рішення прийняті.       
35. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її  в оренду. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 39- XII -7 та № 40- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Рибалко 
Аллі Анатоліївні. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок та передачу їх в оренду 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ’ЯНСЬКА 
ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА «СОДА». 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

36. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на умовах оренди. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  з № 41- XII -7 по № 47- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про надання земельної ділянки на умовах оренди 

Публічному акціонерному товариству «Слов’янський завод 
«Тореласт» (площа 9,8346 га). 

2. Про надання земельної ділянки на умовах оренди 
Публічному акціонерному товариству «Слов’янський завод 
«Тореласт» (площа 0,4197 га). 

3. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Костіну Олегу Сергійовичу. 

4. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. 
Михалевич Віті Анатоліївні. 

5. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. 
Аракелян Інессі Миколаївні. 

6. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Загнібеді Олександру Петровичу. 

7. Про надання земельної ділянки на умовах оренди 
гр.Пишняку Георгію Павловичу, гр. Максимову Сергію 
Васильовичу, фізичній особі-підприємцю Новаку 
Олександру Борисовичу. 

 

 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийняті.       
 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового призначення 
для надання її в оренду. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 48- XII -7 та № 49- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового 
призначення для надання її в оренду гр. Шевченку 
Валерію Геннадійовичу. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового 
призначення для надання її в оренду Товариству з 
додатковою відповідальністю «СЛОВ’ЯНСЬКА 
МЕБЛЕВА ФАБРИКА». 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.       
 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 50- XII -7 та № 51- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 



оренду гр.Юрченко Дар’ ї Олександрівні. 
2. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення 
її в оренду гр.Ханіній Оксані Валеріївні. 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.     
   

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 52- XII -7 та № 53- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Смєлкову Дмитру 
Володимировичу. 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Гуменному Андрію 
Юрійовичу. 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.     
   

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. - депутат міської ради, повідомив, що не братиме 

участь у голосуванні, з метою уникнення конфлікту інтересів. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 54- XII -7 та № 55- XII -7 додаються. 
Голосували за блок питань: 

1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Обласному комунальному підприємству 
«Донецьктеплокомуненерго». 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування  
КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ «АТП 052814». 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.    
    

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Ліхота О.В., Харченко А.О. – депутати міської ради, повідомили, 

що не братимуть участь у голосуванні, з метою уникнення 
конфлікту інтересів. 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 
земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  з № 56- XII -7 по № 86- XII -7 додаються. 
Голосували за блок питань: 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Казаковій Людмилі Валентинівні. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Костіній Тамарі Степанівні. 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Кабацькій Ользі Миколаївні. 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Кравченко Ігорю Олександровичу. (Помилково 
внесено, згідно з рішенням редакційної комісії від 
27.05.2016). 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Сизовій Ганні Олександрівні. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Варварецькому Валерію Вікторовичу. 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Лозіній Людмилі Миколаївні. 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Єрьоменко Вікторії Олександрівні. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Ліхоті Олександру Валерійовичу. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Холявці Ігорю Богдановичу. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Шевчуку Олександру Борисовичу. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Костіну Тарасу Олеговичу. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Свистунову Антону Леонідовичу. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Свистуновій Марині Вікторівні. 

15. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Янковецькому Віталію Вікторовичу. 

16. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Ахтямову Едгару Ільгізеровичу. 

17. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Кузьменку Станіславу Анатолійовичу. 

18. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Жижченко Світлані Володимирівні. 

19. Про затвердження технічної документації із 



землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Пальченку Віталію  Васильовичу. 

20. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
спільну сумісну власність  гр.Гаврик Марії Георгіївні та 
гр.Гаврик Володимиру Миколайовичу. 

21. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Кутепову Олексію Вадимовичу. 

22. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Купріян Ларисі Миколаївні. 

23. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Кучеренко Лідії Михайлівні. 

24. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Чевелі Роману Сергійовичу. 

25. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Євтушенко Олені Вікторівні. 

26. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Єленському Віталію Миколайовичу. 

27. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Панькову Дмитру Олександровичу. 

28. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
спільну сумісну власність  гр.Садовниченко Аллі 
Олександрівні та гр.Яковенко Ірині Володимирівні. 

29. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Калині Олегу Сергійовичу. 

30. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Сторожевій Наталі Святославівні. 

31. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Савенко Ользі Михайлівні. 

32. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Харченку Андрію Олексійовичу. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.   



     
 
 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 87- XII -7 по № 89- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування 
Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Пологовий будинок» (вул.Університетська, 15). 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування 
Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Пологовий будинок» (вул.Свободи, 37). 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування 
Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Міська дитяча лікарня». 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.   
 

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок, які знаходяться у власності. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 90- XII -7 та № 91- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок, які знаходяться 
у власності гр.Коюда-Дриги Тетяни Олександрівни. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться 
у власності гр.Нестеренко Алли Миколаївни. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.  
  

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом викупу. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 92- XII -7 та № 93- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність шляхом викупу 
гр.Курбатову Віктору Геннадійовичу. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом викупу гр.Шарабан 
Олені Миколаївні. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.   
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель 6 пожежно-рятувальному загону 
Головного Управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Донецькій області. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 94- XII -7 та № 95- XII -7 додаються. 



Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 6 ДЕРЖАВНОМУ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(вул.Ясна, 44). 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель 6 ДЕРЖАВНОМУ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(пров.Мартиненка, 1). 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.   
 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розміщення тимчасової споруди. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 96- XII -7 та № 97- XII -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для розміщення тимчасової споруди фізичній
особі-підприємцю Боброву Василю Олександровичу. 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розміщення тимчасової споруди фізичній 
особі-підприємцю Сердюку Валентину Олександровичу. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.   
 

47. СЛУХАЛИ: Про делегування повноважень виконавчого комітету 
Слов’янської міської ради. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Яковенко О.Г. – начальник управління економічного і соціального 

розвитку. 
Кочуков Д.Г., Олексюк А.Р. – депутати міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 98- XII -7 додається. 
Голосували: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.   
 

Міський голова Лях В.М. XII сесію Слов’янської міської ради 7 скликання оголосив 
закритою. 
 
Різне:  
Міський голова Лях В.М. надав слово представнику компанії ООО «ТФС ГМБХ»       
м. Запоріжжя Бабецю Олександру Михайловичу для пояснення особливостей роботи 
програмно-технічного комплексу «ВІЧЕ» та відповіді на питання депутатів. 
 
 
Міський голова                                                                                 В.М. Лях 
 

 


