
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 
29.07.2016                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         09.00 

 

Велика сесійна зала адміністративної 
будівлі міської ради 
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 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 27 осіб, що беруть участь в електронному голосуванні).  

Міський голова Лях В.М. відкрив XIII сесію Слов’янської міської ради 7 
скликання. 
                  Прозвучав державний гімн України. 
                  
ВИСТУПИЛИ:   
                 Міський голова Лях В.М. вніс пояснення щодо розгляду питань порядку 
денного на постійних комісіях  та строків розміщення їх на сайті міської ради. 
                 Секретар Миколаївської міської ради Лебедєв Є.В. Щодо співпраці та підтримки 
фінансово-економічної діяльності КП Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго».  
 Після письмової реєстрації депутата Дубограя І.В. відбулась електронна 
реєстрація (системою зареєстровано 28 осіб, що беруть участь в електронному 
голосуванні). 

1. СЛУХАЛИ: Про порядок денний XIII 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 внести до порядку денного питання «Про звернення 
до Кабінету міністрів України щодо підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги» (звернення та проект рішення 
додаються). 
Лях В.М. – міський голова, 
Пустовіт С.В., Вінниченко В.П. – депутати міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 

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

1. Про запит депутата міської ради Зінченка Л.Г. 
2. Про запит депутата міської ради Придворова П.А. 
3. Про запит депутата міської ради Придворова П.А. 
4. Про запит депутата міської ради Придворова П.А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Про запит депутата міської ради Жирова І.В. 
6. Про запит депутата міської ради Вінниченка В.П. 
7. Про запит депутата міської ради Чернявської Л.П. 
8. Про запит депутатів міської ради Чернявської Л.П., 

Водоп’янова К.М. 
9. Про запит депутатів міської ради Чернявської Л.П., 

Водоп’янова К.М. 
10. Про запит депутатів фракції «Опозиційний блок». 
11. Про запит депутата міської ради Вінниченка В.П. 
12. Про інформацію Слов’янського відділу поліції ГУ НП в 

Донецькій області про хід та результати розслідування 
провокаційних дій, вчинених 9 травня 2016 року групою 
радикально налаштованих осіб, відносно ветеранів Другої 
світової війни, жінок, дітей, людей похилого віку, депутатів 
Верховної Ради України та Слов’янської міської ради, 
перших керівників та громадян міста та розгляд електронної 
петиції щодо засудження дій нападників на мирний «Марш 
миру» 9 травня 2016 року.  

13. Про  затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 
1 півріччя 2016 року.  

14. Про оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери. 
15. Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за 

харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних 
закладах та НВК № 1 за рахунок місцевого бюджету м. 
Слов’янська. 

16. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) 
№ 26 «БУРАТІНО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

17. Про створення юридичної особи – КОММУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ 
ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

18. Про затвердження Програми впровадження політики 
енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-2018 роки. 

19. Про затвердження Програми з відшкодування частини 
кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та 
підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018 
роки. 

20. Про затвердження Положення про відділ освіти Слов’янської 
міської ради (нова редакція). 

21. Про затвердження Положення про відділ з ведення 
реєстраційного обліку місця проживання та місця 
перебування фізичних осіб. 

22. Про затвердження Положення про відділ торгівлі і захисту 
прав споживачів Слов’янської міської ради. 

23. Про затвердження Положення про відділ транспорту та 
зв’язку Слов’янської міської ради. 

24. Про затвердження Положення про інспекцію міської ради з 
благоустрою м. Слов’янська. 

25. Про затвердження Положення про відділ економіки 
Слов’янської міської ради. 

26. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Багрій Наталею Ярославівною. 

27. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Шевченко Валерієм Геннадійовичем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Орлянською Ольгою Миколаївною. 

29. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Сердюком Валентином 
Олександровичем. 

30. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Холявка Мариною Анатоліївною (вул. 
Вільна). 

31. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Холявка Мариною Анатоліївною (вул. 
Донська). 

32. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Холявка Мариною Анатоліївною (вул. 
Л.Толстого). 

33. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Холявка Мариною Анатоліївною (вул. 
Університетська). 

34. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою-підприємцем Подушкою Ігорем Сергійовичем. 

35. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про затвердження Програми 
соціального захисту деяких категорій мешканців на території 
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в     межах 
власних повноважень». 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 № 
13-XXV-6 «Про затвердження Цільової програми розвитку 
фізичної культури та спорту в м. Слов’янську на 2012-2016 
роки». 

37. Про внесення  змін  до  рішення міської  ради від   25.05.2016  
№ 17-ХІІ-7 «Про затвердження   міської   комплексної    
програми    посилення охорони   громадського   порядку   і   
боротьби зі  злочинністю «Правопорядок   на  2016-2018 
роки». 

38. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  ради 
7 скликання. 

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 
15-ХІІ-7 «Про затвердження структури виконавчих органів 
міської ради та загальної чисельності працівників апарату 
міської ради та її виконавчих органів у новій редакції». 

40. 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). 

41. Про затвердження Переліку об’єктів житлово - комунального  
господарства м. Слов’янська, які у 2016 році пропонується  
фінансувати за рахунок коштів  державного  бюджету. 

42. Про внесення змін 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). 
43. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від  

23.12.2015 № 25–IV–7 «Про міський бюджет на 2016 рік». 
44. Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, 

розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
1 Травня, 2. 

45. Про приймання в комунальну власність територіальної 
громади м. Слов’янська мереж зовнішнього освітлення, що 
не мають балансоутримувача і власника. 

46. Про погодження передачі з комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, будівлі 
поліклініки за адресою: м. Слов’янськ, вул. Маломіська, 142. 

47. Про делегування функцій замовника робіт по реалізації 
інфраструктурних проектів в м. Слов’янську у 2016 році. 

48. Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного 
проекту «Впровадження проекту енергозбереження в м. 
Слов’янськ». 

49. Про Робочу групу з підготовки, розроблення і впровадження 
Статуту територіальної громади міста Слов’янська.  

50. Про припинення права користування земельною ділянкою  
фізичною особою-підприємцем Перепечаєнко Олександром 
Анатолійовичем (вул.Сользаводська, 1А). 

51. Про припинення права користування земельною ділянкою  
фізичною особою-підприємцем Перепечаєнко Олександром 
Анатолійовичем (вул.Свободи, 170). 

52. Про припинення права користування земельною ділянкою  
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «СУПЕР-КОЛОР». 

53. Про припинення права користування та вилучення земельної 
ділянки у Закритого акціонерного товариства 
«СЛАВНЕРУДПРОМ». 

54. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр. 
Дев’ятко Наталією Євгенівною. 

55. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Тверсковою Світланою Іванівною. 

56. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Коваленком Максимом 
Володимировичем. 

57. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Семенець Олександром 
Яковичем. 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо поділу земельної ділянки та вилучення із користування 
земельної ділянки у фізичної особи-підприємця Гладиша 
Миколи Івановича. 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо поділу земельної ділянки та вилучення із користування 
земельної ділянки у гр.Єрьоменко Ірини Олександрівни. 

60. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Ястребову Олександру Валерійовичу. 

61. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Шичко Володимиру Анатолійовичу та 
фізичній особі-підприємцю Шичко Ользі Андріївні. 

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Каліберді 
Миколі Стефановичу. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Шевченко 
Валерію Геннадійовичу. 

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Оленич Тетяні 
Григорівні, гр.Зайцеву Сергію Миколайовичу, гр.Дегтярьовій 
Ользі Віталіївні, гр.Ткаченко Надії Георгіївні. 

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Олійнику 
Вячеславу Володимировичу. 

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛАНТ-С». 

67. Про надання дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для відведення її в оренду 
гр.Солодкому Віктору Івановичу. 

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Харченко Інні Віталіївні. 

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Бахмет Олені Вікторівні. 

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Пінчук Людмилі Анатоліївні. 

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Рибінцеву Ігорю Вікторовичу. 

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Болотенку Володимиру Анатолійовичу. 

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ «МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Вокзальна, 59). 

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ «МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Григорія Данилевського 114Б). 

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Бакай». 

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА  М.СЛОВ’ЯНСЬКА». 

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у зв’язку зі зміною її 
цільового призначення та надання безоплатно у власність 
гр.Бедьовкіну Олексію Анатолійовичу. 

78. Про надання дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель СЛОВ’ЯНСЬКІЙ 
СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ 
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79. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність  гр.Лапченко 
Роману Сергійовичу. 

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

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у спільну сумісну 
власність  гр.Новік Наталії Олександрівні, гр.Новіку Дмитру 
Миколайовичу, гр.Новік Тетяні Миколаївні. 

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

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

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

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

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

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

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

89. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Верпеці Олександру Олександровичу. 

90. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Кравченко Ігорю Олександровичу. 

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Труш Анатолію Івановичу. 

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Щербині Віталію Ігоровичу. 

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 
якої змінюється, гр.Тарасенку Валентину Миколайовичу. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її у власність шляхом викупу 
гр.Трухіній Ользі Володимирівні. 

95. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Слов’янської міської ради від 30.03.2016   № 50-ІХ-7 «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду міській громадській 
організації «ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУРАН». 

96. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради  від 
23.07.2015 № 44-LXXX-6 Про поновлення договору оренди 
землі, укладеного з фізичною особою- підприємцем Барабаш 
Ларисою Леонідівною». 

97. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розміщення тимчасової споруди фізичній 
особі-підприємцю Холявці Марині Анатоліївні (вул.Льва 
Толстого). 

98. Про звернення до Кабінету міністрів України щодо 
підвищення тарифів на житлово- комунальні послуги. 
 

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

 

2. За пропозицію депутата Яковленка О.В. внести до порядку 
денного питання «Про звернення до Кабінету міністрів України 
щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги». 

 
    Результати поіменного голосування додаються. 
    Рішення прийнято. 
 

3. 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. Самсонов Олександр Анатолійович 
2. Чиж Олексій Миколайович 
3. Яковленко Олексій Вікторович 

Голосували:  
результати поіменного голосування додаються.    

Рішення прийнято.  
 

3. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Зінченка Л.Г. (запит 
додається). 

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

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

Рішення прийнято.  
 



4. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Придворова П.А.  (запит 
додається). 

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

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

Рішення прийнято.  
 

 

5. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Придворова П.А. (запит 
додається). 

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

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

     Рішення прийнято.  

6. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Придворова П.А. (запит 
додається). 

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

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

     Рішення прийнято.  
 

7. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Жирова І.В. (запит 
додається). 

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

Рішення № 5 – XIII – 7 додається. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Вінниченка В.П. (запит 
додається). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 – XIII – 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Чернявської Л.П. (запит 
додається). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7 – XIII – 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про запит депутатів міської ради Чернявської Л.П., 
Водоп’янова К.М. (запит додається). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8 – XIII – 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято. 



11. СЛУХАЛИ: Про запит депутатів міської ради Чернявської Л.П., 
Водоп’янова К.М. (запит додається). 

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

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про запит депутатів фракції «Опозиційний Блок» (запит 
додається). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 10 – XIII – 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Вінниченка В.П. (запит 
додається). 

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

Результати поіменного голосування додаються.    

     Рішення не прийнято. 
Савченко С.М. – депутат міської ради проінформував міську раду про депутатські 
звернення, щодо включення ремонту дорожнього покриття по вул. Доватора селища 
Високо-Іванівка в перелік об’єктів технічного ремонту 2016 року, а також про перепади 
електричної напруги в мережах по вул. Лисичанській. 
 

14. 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.  
 

15. СЛУХАЛИ: Про інформацію Слов’янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій 
області про хід та результати розслідування провокаційних дій, 
вчинених 9 травня 2016 року групою радикально налаштованих 
осіб, відносно ветеранів Другої світової війни, жінок, дітей, 
людей похилого віку, депутатів Верховної Ради України та 
Слов’янської міської ради, перших керівників та громадян міста 
та розгляд електронної петиції щодо засудження дій нападників 
на мирний «Марш миру» 9 травня 2016 року.  

ІНФОРМУВАВ: Бурсак О.П. – в.о. начальника Слов’янського відділу поліції. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 11 - XIII - 7 додається. 

     Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято.  
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 
півріччя 2016 року. 

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

 



Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ:  Дубограй І.В. – депутат міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 13 - XIII - 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за 
харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних 
закладах та НВК № 1 за рахунок місцевого бюджету м. 
Слов’янська. 

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

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 26 «БУРАТІНО» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

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

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про створення юридичної особи – КОММУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 16- XIII - 7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 

     Рішення прийнято. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми впровадження політики 
енергозбереження у м. Слов’янську на 2016-2018 роки. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова, 
ВИРІШИЛИ: Рішення 17- XIII - 7 додається. 

 Голосували: 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми з відшкодування частини кредиту, 
залученого на заходи з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності міста на період 2016-2018 роки. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення 18- XIII - 7 додається. 

 Голосували: 
 Результати поіменного голосування додаються.   

 Рішення прийнято.   
 
 
 
 
 



23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положень про відділи Слов'янської міської 
ради. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова.  
ВИРІШИЛИ: Рішення з 19 –  XIII – 7 по 24 – XIII – 7 додаються. 

 Голосували: 
1. За пропозицію міського голови Ляха В.М. за проекти рішень 
«Про затвердження Положень про відділи Слов'янської міської 
ради» проголосувати блоком. 
 Результати поіменного голосування додаються.   

 Процедурне рішення прийнято.   
 
2. За блок питань: 

1. Про затвердження Положення про відділ освіти 
Слов’янської міської ради (нова редакція). 

2. Про затвердження Положення про відділ з ведення 
реєстраційного обліку місця проживання та місця 
перебування фізичних осіб. 

3. Про затвердження Положення про відділ торгівлі і захисту 
прав споживачів Слов’янської міської ради. 

4. Про затвердження Положення про відділ транспорту та 
зв’язку Слов’янської міської ради. 

5.  Про затвердження Положення про інспекцію міської ради з 
благоустрою м. Слов’янська. 

6. Про затвердження Положення про відділ економіки 
Слов’янської міської ради. 

Результати поіменного голосування додаються.   

 Рішення прийняті.   
 
 

24. СЛУХАЛИ: Про укладання договорів строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Пахомов О.В.- заступник начальника управління архітектури та 

містобудування. 
Жиров І.В. – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рішення з № 25- XIII -7 по 33- XIII -7 додаються. 
 Голосували:  
1. За пропозицію міського голови Ляха В.М. за проекти рішень 
«Про укладення договорів строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою» проголосувати блоком. 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Процедурне рішення прийнято.     
2. За блок питань: 

1. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Багрій Наталею 
Ярославівною. 

2. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Шевченко Валерієм 
Геннадійовичем. 

3. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Орлянською Ольгою 
Миколаївною. 

4. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Сердюком Валентином 



Олександровичем. 
5. Про укладення договору строкового особистого 

сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Вільна). 

6. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Донська). 

7. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Л.Толстого). 

8. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною 
Анатоліївною (вул. Університетська). 

9. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Подушкою Ігорем 
Сергійовичем. 

 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийняті.     
 
 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  з №  34- XIII -7 по 38- XIII -7 додаються.  

Голосували:  
1. За пропозицію міського голови Ляха В.М. за проекти рішень 
«Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради» 
проголосувати блоком з урахуванням рекомендацій постійних 
комісій. 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Процедурне рішення прийнято.  
2. За блок питань: 

1. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про затвердження Програми 
соціального захисту деяких категорій мешканців на 
території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в     
межах власних повноважень». 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 
№ 13-XXV-6 «Про затвердження Цільової програми 
розвитку фізичної культури та спорту в м. Слов’янську на 
2012-2016 роки». 

3. Про внесення  змін  до  рішення міської  ради від   
25.05.2016  № 17-ХІІ-7 «Про затвердження   міської   
комплексної    програми    посилення охорони   
громадського   порядку   і   боротьби зі  злочинністю 
«Правопорядок   на  2016-2018 роки». 

4. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  
ради 7 скликання. 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 
№ 15-ХІІ-7 «Про затвердження структури виконавчих 
органів міської ради та загальної чисельності працівників 
апарату міської ради та її виконавчих органів у новій 
редакції». 

 



Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийняті. 
 

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: Пахомов О.В. – заступник начальника управління архітектури та 

містобудування. 
Яковленко О.В. – депутат міської ради. 
Діденко Д.І. – начальник УЖКГ. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення  №  39- XIII -7 додається. 
Голосували:  
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.           
 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку об’єктів житлово – комунального  
господарства м. Слов’янська, які у 2016 році пропонується  
фінансувати за рахунок коштів  державного  бюджету. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Діденко Д.І. – начальник УЖКГ. 

Дубограй І.В. – депутат міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №  40- XIII -7 додається. 

 

 Голосували:  
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.           
 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін 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. 
ВИСТУПИЛИ: Підлісний Ю.І. – заступник міського голови, щодо необхідності 

внесення до проекту редакційної правки, а саме інформував, що 
захід «Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення №1 
КЛПУ «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» необхідно 
викласти у наступній редакції: «Реставрація (ремонтно-
реставраційні роботи) будівлі хірургічного відділення №1 КЛПУ 
«Міська клінічна лікарня м. Слов’янська».  
 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  41- XIII-7 додається. 
 Голосували з урахуванням редакційних правок, внесених      
 Підлісним Ю.І.  
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.     

29. 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. 
ВИСТУПИЛИ: Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління інформував про 

включення до проекту субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій – 600, 0 тис. грн., а також про внесення 
редакційних правок, озвучених Підлісним Ю.І. 
 
 



ВИРІШИЛИ:  Рішення №  42- XIII-7 додається. 
 Голосували: 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.       
 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. - міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №  43- XIII-7 додається. 

 Голосували: 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.       
 

31. СЛУХАЛИ: Про приймання в комунальну власність територіальної громади 
м. Слов’янська мереж зовнішнього освітлення, що не мають 
балансоутримувача і власника. 

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

 Рішення №  44- XIII-7 додається. 
 Голосували: 
 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийнято.    
    

32. СЛУХАЛИ: Про погодження передачі з комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, будівлі 
поліклініки за адресою: м. Слов’янськ, вул. Маломіська, 142. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В. – депутат міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 45- XIII-7 додається. 

Голосували: 
Результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.     
   

33. СЛУХАЛИ: Про делегування функцій замовника робіт по реалізації 
інфраструктурних проектів в м. Слов’янську у 2016 році. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Вінниченко В.П., Пустовіт С.В. – депутати міської 

ради. 
Третьяков С.В. – депутат Донецкого областного совета.  

 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення  № 46-XIII-7 додається. 
Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

34. СЛУХАЛИ: Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту 
«Впровадження проекту енергозбереження в м. Слов’янськ». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 47-XIII-7 додається. 

Голосували:  
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

35. СЛУХАЛИ: Про Робочу групу з підготовки, розроблення і впровадження 
Статуту територіальної громади міста Слов’янська.  

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 48-XIII-7 додається. 

Голосували:  



Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

36. 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.         
 

37. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 49 - XIII -7 по № 52 - XIII -7  додається. 

Голосували за блок питань: 
1. Про припинення права користування земельною 

ділянкою  фізичною особою-підприємцем Перепечаєнко 
Олександром Анатолійовичем (вул.Сользаводська, 1А). 

2. Про припинення права користування земельною 
ділянкою  фізичною особою-підприємцем Перепечаєнко 
Олександром Анатолійовичем (вул.Свободи, 170). 

3. Про припинення права користування земельною 
ділянкою  ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «СУПЕР-
КОЛОР». 

4. Про припинення права користування та вилучення 
земельної ділянки у Закритого акціонерного товариства 
«СЛАВНЕРУДПРОМ». 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.   
  

38. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди землі. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 53- XIII-7 по 56- XIII-7  додаються. 

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

Дев’ятко Наталією Євгенівною. 
2. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 

гр.Тверсковою Світланою Іванівною. 
3. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 

фізичною особою-підприємцем Коваленком Максимом 
Володимировичем. 

4. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Семенець Олександром 
Яковичем. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.         
 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо поділу земельної ділянки та вилучення із користування 
земельної ділянки. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. –  міський голова.  
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. - начальник відділу раціонального використання 

земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 57- XIII-7 та 58- XIII-7  додаються. 

Голосували за блок питань: 



1. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки та 
вилучення із користування земельної ділянки у фізичної 
особи-підприємця Гладиша Миколи Івановича. 

2. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки та 
вилучення із користування земельної ділянки у гр. 
Єрьоменко Ірини Олександрівни. 

 
40. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-

підприємцю. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 59- XIII-7 та  60- XIII-7   додається. 

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

фізичній особі-підприємцю Ястребову Олександру 
Валерійовичу. 

2. Про надання земельної ділянки на умовах оренди 
фізичній особі-підприємцю Шичко Володимиру 
Анатолійовичу та фізичній особі-підприємцю Шичко 
Ользі Андріївні. 

 
Результати поіменного голосування додаються.   

Рішення прийняті.       
 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. - начальник відділу раціонального використання 

земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  з № 61- XIII-7   по  № 66- XIII-7   додаються. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр.Каліберді Миколі Стефановичу. 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр.Шевченко Валерію Геннадійовичу. 

3. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр.Оленич Тетяні Григорівні, гр.Зайцеву Сергію 
Миколайовичу, гр.Дегтярьовій Ользі Віталіївні, 
гр.Ткаченко Надії Георгіївні. 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр. Олійнику В’ячеславу Володимировичу. 

5. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЛАНТ-С». 

6. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення 
її в оренду гр. Солодкому Віктору Івановичу. 

Результати поіменного голосування додаються.   

Рішення прийняті. 
      



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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. - начальник відділу раціонального використання 

земельних ресурсів. 
Харченко О.О. - депутат міської ради, повідомив, що не братиме 
участь у голосуванні, з метою уникнення конфлікту інтересів. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 67- XIII-7   по  № 71- XIII-7   додаються. 
Голосували за блок питань: 

1. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Харченко Інні Віталіївні. 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Бахмет Олені Вікторівні. 

3. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Пінчук Людмилі Анатоліївні. 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Рибінцеву Ігорю Вікторовичу. 

5. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Болотенку Володимиру 
Анатолійовичу. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.       
 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  з № 72- XIII-7   по  № 75- XIII-7   додаються. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 
ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 
«МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Вокзальна, 59). 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 
ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 
«МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА» (вул.Григорія Данилевського 
114Б). 

3. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «Бакай». 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 
«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА  
М.СЛОВ’ЯНСЬКА». 

 

 Результати поіменного голосування додаються. 
 Рішення прийняті.     



44. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у зв’язку зі зміною її 
цільового призначення та надання безоплатно у власність 
гр.Бедьовкіну Олексію Анатолійовичу. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 76- XIII-7 додається. 

Голосували: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.       
 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель СЛОВ’ЯНСЬКІЙ 
СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ I-
III СТУПЕНІВ № 23 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 77- XIII-7 додається. 

Голосували: 
 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.  
      

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. - начальник відділу раціонального використання 

земельних ресурсів. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення  з № 78- XIII-7 по № 91- XIII-7 додаються. 
Голосували за блок питань: 

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

2. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Каміронову Миколі Володимировичу. 

3. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
спільну сумісну власність  гр.Новік Наталії 
Олександрівні, гр.Новіку Дмитру Миколайовичу, 
гр.Новік Тетяні Миколаївні. 

4. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Сачку Ігорю Михайловичу. 

5. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Шинкаренку Андрію Леонідовичу. 

6. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Шаренко Катерині Василівні. 

7. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 



в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у 
власність  гр.Міщенко Ларисі Олександрівні. 

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

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

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

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

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Кравченко Ігорю Олександровичу. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Труш Анатолію Івановичу. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Щербині Віталію Ігоровичу. 

 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийняті.     
   

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої 
змінюється, гр.Тарасенку Валентину Миколайовичу. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 92- XIII-7 додається. 

Голосували: 
Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.    
    

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для відведення її у власність шляхом викупу 
гр.Трухіній Ользі Володимирівні. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 93- XIII-7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.   
 

49. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Слов’янської міської ради від 30.03.2016   № 50-ІХ-7 «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду міській громадській організації 
«ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «БУРАН». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 94- XIII-7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.   
 



50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради  від 
23.07.2015 № 44-LXXX-6 Про поновлення договору оренди землі, 
укладеного з фізичною особою-підприємцем Барабаш Ларисою 
Леонідівною». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 95- XIII-7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.   
 

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розміщення тимчасової споруди фізичній особі-
підприємцю Холявці Марині Анатоліївні (вул. Льва Толстого). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 96- XIII-7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.   
 

52. СЛУХАЛИ: Про звернення до Кабінету міністрів України щодо підвищення 
тарифів на житлово-комунальні послуги. (Проект рішення 
додається). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 97- XIII-7 додається. 

Результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.   
 

Міський голова Лях В.М. XIII сесію Слов’янської міської ради 7 скликання оголосив 
закритою. 
 
53. СЛУХАЛИ: РІЗНЕ 
ВИСТУПИЛИ: Гр. Ільїн С.І. інформував щодо фактів, викладених у його заяві від 

13.07.16, що додається до запиту депутатів Чернявської Л.П. та 
Водоп’янова К.М. 
Савченко С.М. – депутат міської ради, про необхідність заслухати 
інформацію щодо роботи КП «СлавУКБ». 

. 
 
 
Міський голова                                                                                 В.М. Лях 
 

 


