
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ  I  ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ  
XIV  (ПОЗАЧЕРГОВОЇ)  СЕСІЇ  

СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  7  СКЛИКАННЯ 
 

17.08.2016                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         10.00 

 

Велика сесійна зала адміністративної 
будівлі міської ради 
Всього обрано - 36 депутатів 
Були присутні – 28 депутатів 
Були відсутні – 8 депутатів 
(Список реєстрації депутатів додається) 

 
В роботі сесії брали участь заступники міського голови, начальники відділів та 

управлінь Слов’янської міської ради. 
Були присутні громадяни, представники громадських організацій міста та 

засобів масової інформації  (реєстраційна форма додається). 
                 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 29 осіб, що беруть участь в електронному голосуванні).  

Міський голова Лях В.М. оголосив відкритою XIV (позачергову) сесію 
Слов’янської міської ради 7 скликання. 
                  Прозвучав Державний гімн України. 

         Міський голова Лях В.М. зачитав колективне звернення мешканців будинку    
№ 38 по вул.Свободи в м.Слов’янську з висловленою подякою депутату Слов’янської 
міської ради Кісіль Віктору Вікторовичу за встановлення водяної колонки та допомогу в 
облаштуванні дитячого майданчика, що надійшло до міської ради. 

 
 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова.  
Запропонував доповнити порядок денний питанням «Про поділ 
майна комунальної власності територіальної громади                       
м.Слов’янська». 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести до розгляду XIV (позачергової) сесії Слов’янської міської 
ради наступні питання:  

1. Про запит депутата міської ради Харченка А.О. 
2. Про запит депутата міської ради Вінниченка В.П. 
3. Про запит депутата міської ради Яковленка О.В. 
4. Про запит депутата міської ради Пустовіта С.В. 
5. 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). 

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

7. Про поділ майна комунальної власності територіальної 
громади м.Слов’янська. 

 
Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу:  
«За» - 29;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
  Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 
 
2. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доповнити порядок 
денний питанням «Про поділ майна комунальної власності 
територіальної громади м.Слов’янська». 
«За» - 29;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
  Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 
 
3. В цілому за порядок денний: 
 «За» - 28;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 1. 
  Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

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

складі: 
1. Алтуніна Ольга Миколаївна 
2. Щудро Наталія Вікторівна 
3. Яковленко Олексій Вікторович 
Голосували:  
«За» - 29;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
3. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Харченка А.О. (депутатський 

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

Голосували:  
«За» - 29;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
4. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Вінниченка В.П. 

(депутатський запит додається). 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 2- XIV - 7 додається. 

Голосували:  
«За» - 29;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
 



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

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

Рішення № 3- XIV - 7 додається. 
Голосували:  
«За» - 27;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 2. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
Міський голова Лях В.М., у зв’язку з долученням до роботи сесії депутата міської ради 
Дубограя І.В., запросив депутатів взяти участь у електронній перереєстрації (системою 
успішно зареєстровано 30 осіб, що беруть участь в електронному голосуванні).  

 
6. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Пустовіта С.В. (депутатський 

запит додається). 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: 
 
 
 

Рішення № 4 - XIV - 7 додається. 
Голосували:  

«За» - 30;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
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 

міської ради голосувати в цілому. 
Голосували:  

«За» - 30;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
8. 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. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 - XIV - 7 додається. 

     Голосували:  
«За» - 30;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
9. 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: Батечко М.А. – депутат міської ради, вніс пропозицію виключити з 

проекту рішення передбачене  фінансування професійно-технічних 
закладів і розглянути це питання та їх реорганізацію в цілому 
окремо. 
Лебедєв Є.В. – секретар Миколаївської міської ради, про виділення 
комунальному підприємству Миколаївської міської ради 
«Сервіскомуненерго» 4500 тис.грн. 
Дубограй І.В.  вніс пропозицію виділити Миколаївській міській раді  



кошти в розмірі 4500 тис.грн. 
Адейкін М.М. вніс пропозицію виділити субвенцію Миколаївській 
міській раді   в розмірі 500 тис.грн. 
Алтуніна О.М., Пустовіт С.В., Вінниченко В.П., Ковальов І.Г., 
Кочуков Д.Г. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 - XIV - 7 додається. 
     Голосували:  
1. Прийняти проект рішення міської ради за основу:  
«За» - 27;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 2. Не голосували – 1. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 
 

2. За пропозицію депутата міської ради Батечка М.А. виключити з 
проекту рішення передбачене  фінансування професійно-технічних 
закладів: 
«За» - 27;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 2. Не голосували – 1. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 
 
3. За пропозицію депутата міської ради Адейкіна М.М. виділити 
субвенцію Миколаївській міській раді   в розмірі 500 тис.грн.: 
«За» - 25;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 3. Не голосували – 2. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 
 
4. За пропозицію депутата міської ради Дубограя І.В. виділити  
Миколаївській міській раді   кошти в розмірі 4500 тис.грн.: 
«За» - 9;  «Проти» - 9;  «Утрималось» - 12. Не голосували – 0. 
Рішення не прийнято (результати поіменного голосування 
додаються). 
 
5. В цілому за проект рішення міської ради: 
 «За» - 27;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1. Не голосували – 2. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 

 
10. СЛУХАЛИ: Про поділ майна комунальної власності територіальної громади 

м.Слов’янська (проект рішення міської ради додається). 
ІНФОРМУВАВ: Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7 - XIV - 7 додається. 

     Голосували:  
«За» - 30;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0. Не голосували – 0. 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування додаються). 
 

Міський голова Лях В.М. XIV (позачергову) сесію Слов’янської міської ради 7 скликання 
оголосив закритою. 
 
11. РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Виконуючий обов’язки директора громадського союзу «Донбасс» 

Набукова В.В. про відмову в наданні сцени 10.09.2016 для 
проведення 3 туру «Фабрики зірок». 

 
 
 
Міський голова                                                                                                          В.М. Лях 

 


