
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ  2 ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
II  СЕСІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

 

02.12.2015                        
м. Слов’янськ                                                                09.00 год. 

 

      Велика сесійна зала адміністративної         
      будівлі Слов’янської міської ради 
      Всього обрано - 36 депутатів 
      Були присутні  – 31 депутат 
      Відсутні – 5 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. відкрив 2 пленарне засідання II сесії Слов’янської 
міської ради 7 скликання. 

Прозвучав Державний Гімн України. 
Міський голова Лях В.М. оголосив інформацію щодо утворення депутатської 

фракції «Наш край» у складі: 
                  1)Яковленко Олексій Вікторович – уповноважена особа фракції 

2) Бондаренко Костянтин Володимирович 
3) Дубограй Ігор Валерійович 

4) Флерко Максим Миколайович. 
 

            
1. СЛУХАЛИ: Про доповнення порядку денного II сесії Слов’янської міської ради 7 

скликання  (проект порядку денного 2 пленарного засідання II сесії 
додається). 

ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М. – міський голова. 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доповнити порядок денний II сесії Слов’янської міської ради 
наступними питаннями:  

1. Про оплату праці секретаря міської ради. 
2. Про затвердження плану роботи міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік. 
3. Про внесення змін до Програми «Охорона навколишнього 

природного середовища та екологічна безпека м.Слов’янська на 
2011-2015 роки». 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 № 3-
LXXIII-6 «Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 
2015 рік». 

5. Про утворення виконавчого комітету Слов’янської міської ради 
і його чисельність. 

6. Про затвердження заступником міського голови  і членом 
виконавчого комітету міської ради (Шаульська Валентина 
Вікторівна). 

7. Про затвердження заступником міського голови  і членом 
виконавчого комітету міської ради (Сіваш Дмитро Вікторович). 

8. Про затвердження заступником міського голови  і членом 



 
 

виконавчого комітету міської ради (Підлісний Юрій Іванович). 
9. Про затвердження заступником міського голови  і членом 

виконавчого комітету міської ради (Шаповалов Ігор 
Вікторович). 

10. Про затвердження керуючим справами виконавчого комітету 
міської ради і членом виконавчого комітету міської ради 
(Огаркова Олена Анатоліївна). 

11. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Омельченко Світлана Олександрівна). 

12. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Степанов Володимир Володимирович). 

13. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Петрова Надія Миколаївна). 

14. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Шуткевич Олександр Петрович). 

 
Голосували: 
                   «За»                       - 32 
                   «Проти»                - 0 

             «Утрималось»      - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від 02.12.2015 № 1 
додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Слов’янської міської ради 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 

 
 ВИРІШИЛИ: Рішення № 8-II-7 додається. 

Голосували в цілому: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  02.12.2015 № 2 
додається). 
 

3. СЛУХАЛИ: Про оплату праці секретаря міської ради 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 

 
 ВИРІШИЛИ: Рішення № 9-II-7 додається. 

Голосували в цілому: 
                   «За»                      - 31 
                   «Проти»               - 0 
                   «Утрималось»     - 0 
                    Не голосували    - 1  
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  02.12.2015 № 3 
додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2016 рік 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 10-II-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                     - 32 



                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  02.12.2015 № 4 
додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Охорона навколишнього 
природного середовища та екологічна безпека м.Слов’янська на 
2011-2015 роки 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 11-II-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  02.12.2015 № 5 
додається). 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 № 3-
LXXIII-6 « Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку території Слов’янської міської ради на 2015 рік 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 12-II-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  02.12.2015 № 6 
додається). 
 

7. СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Слов’янської міської ради і 
його чисельність. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 13-II-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                     - 30 
                   «Проти»              - 1 
                   «Утрималось»    - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  02.12.2015 № 7 
додається). 
 

8. СЛУХАЛИ: Про формування персонального складу виконавчого комітету. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 

 
ВИРІШИЛИ: Рішення  з № 14-II-7 по  № 22-II-7 додаються. 

 
1. Голосували за пропозицію міського голови Ляха В.М. питання про 
формування персонального складу виконавчого комітету 
проголосувати блоком: 
                   «За»                     - 17 
                   Не голосувало - 15 



Процедурне рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії від  
02.12.2015 № 8 додається). 
 
2. Голосували за блок питань: 

1. Про затвердження заступником міського голови  і членом 
виконавчого комітету міської ради (Шаульська Валентина 
Вікторівна) 

2. Про затвердження заступником міського голови  і членом 
виконавчого комітету міської ради (Сіваш Дмитро Вікторович) 

3. Про затвердження заступником міського голови  і членом 
виконавчого комітету міської ради (Підлісний Юрій Іванович) 

4. Про затвердження заступником міського голови  і членом 
виконавчого комітету міської ради (Шаповалов Ігор 
Вікторович) 

5. Про затвердження керуючим справами виконавчого комітету 
міської ради і членом виконавчого комітету міської ради 
(Огаркова Олена Анатоліївна) 

6. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Омельченко Світлана Олександрівна) 

7. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Степанов Володимир Володимирович) 

8. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Петрова Надія Миколаївна) 

9. Про затвердження  членом виконавчого комітету міської ради 
(Шуткевич Олександр Петрович) 

в цілому: 
                   «За»                     - 21 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 11 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  02.12.2015 № 9 
додається). 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів лічильної комісії 2 пленарного 
засідання ІІ сесії Слов’янської міської ради  7 скликання.  

ІНФОРМУВАВ: Щудро Н.В. –  голова лічильної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити протоколи лічильної комісії 2 пленарного засідання ІІ 
сесії Слов’янської міської ради  7 скликання у кількості 9 протоколів. 
Голосували: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії від  02.12.2015 № 10 
додається). 
 

Міський голова Лях В.М. оголосив закритою II сесію Слов’янської міської ради 7 
скликання. 

 
 

Міський голова                                                                                      В.М. Лях 
 


