
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 
23.12.2015                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         09.00 

 

Велика сесійна зала адміністративної 
будівлі міської ради 
Всього обрано - 36 депутатів 
Були присутні – 32 депутати 
Були відсутні – 4 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. відкрив IV сесію Слов’янської міської ради 7 
скликання. 
                  Прозвучав державний гімн України. 
 
1. СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова.  
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у кількості трьох депутатів, у 

наступному складі: 
1. Власовець Петро Романович 
2. Кушнарьов Сергій Миколайович 
3. Щудро Наталія Вікторівна 

 
Голосували: 
                   «За»                       - 31 
                   «Проти»                - 0 
                   «Утрималось»      - 0 
Рішення прийнято. 

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

ІНФОРМУВАВ: 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 

Лях В.М. – міський голова 
 
Жиров І.В. – депутат міської ради. З пропозицією внести до 
порядку денного проект рішення депутатської фракції 
«Солідарність» «Про вжиття заходів щодо недопущення 
необґрунтованого підвищення тарифів на централізоване 
водопостачання  та централізоване водовідведення». 
 

ВИРІШИЛИ: 
 
 

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

1. Про запит депутата міської ради Вінниченка В.П. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Про запит депутата міської ради Кісіля В.В. 
3. Про надання пільг на оплату харчування дітей у 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та 
НВК №1.  

4. Про затвердження положення про Слов'янський міський 
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

5. Про комісію з питань формування списку народних 
засідателів.  

6. Про звільнення Управління комунальної власності 
Слов’янської міської ради від сплати державного мита 
на 2016 рік при зверненні до нотаріальних органів.  

7. Про укладення договору строкового особистого 
сервітуту на платне користування земельною ділянкою з 
фізичною особою-підприємцем Андрійчишеним 
Геннадієм Борисовичем. 

8. Про розробку детального плану території центрального 
промислового району по вул. Урицького та пров. 
Урицького у м. Слов’янську. 

9. Про затвердження Програми по забезпеченню 
профілактики  ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД  в м. Слов’янську на 
2016-2018 роки. 

10. Про Програму безоплатного та пільгового забезпечення 
лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів 
праці, здійснення слухового та зубопротезування на 
2016 рік. 

11. Про Програму імунопрофілактики населення у м. 
Слов’янську на 2016-2021 роки. 

12. Про затвердження Програми профілактики та лікування 
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в 
м. Слов’янську на 2016-2018. 

13. Про затвердження Програми оздоровлення дітей з групи 
ризику захворювання на туберкульоз у санаторних 
групах дошкільного навчального закладу №6 «Сонечко»  
Слов`янської міської ради. 

14. Про затвердження програми «Проведення державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної 
власності територіальної громади міста Слов’янська  на 
2016-2018 роки».  

15. Про затвердження Програми по інформаційному 
забезпеченню питань оренди майна комунальної 
власності територіальної громади м. Слов’янська на 
2016 – 2017 роки.  

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03 
2012 № 13 -ХХІV-6 «Про створення Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Слов’янській міській раді». 

17. 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».  

18. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 13.12.2013 № 25-LIV-6 «Про затвердження Програми 
по інформаційному забезпеченню питань оренди майна 
комунальної власності територіальної громади м. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слов’янська на 2014–2015 роки». 
19. Про внесення змін в рішення Слов’янської міської ради 

від 26.11.2014  № 18-LХIХ-6 «Про затвердження 
Програми приватизації об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська на 2015 – 2017 
роки».  

20. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 23.06.2006 року № 32-IV-5 «Про створення 
управління комунальної власності Слов’янської міської 
ради».  

21. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 13.12.2013 № 26-LIV-6 «Про затвердження програми 
набуття територіальною громадою міста Слов’янська 
права власності на безхазяйну річ на 2014-2016 р.р.».  

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 
20.02.2015 № 5-LХХІV-6 “Про затвердження Переліку 
об’єктів та заходів житлово - комунального 
господарства, фінансування яких у 2015 році буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. 
Слов’янська” (із змінами). 

23. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 
від 16.01.2015 № 3-LXXII-6  «Про міський бюджет на 
2015 рік». 

24. Про внесення змін в рішення міської ради про оплату 
праці міського голови і секретаря міської ради 

25. Про внесення змін в рішення міської ради про оплату 
праці заступників міського голови та керуючого 
справами виконкому 

26. Про  міський бюджет на 2016 рік. 
27. Про припинення права користування земельною 

ділянкою фізичної особи – підприємця Фесенка 
В’ячеслава Леонідовича. 

28. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Грековим  Анатолієм Степановичем. 

29. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Куляпіним Володимиром Миколайовичем. 

30. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Криворучко Віталієм Івановичем. 

31. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «АРГУС». 

32. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Бєловим Олексієм Івановичем. 

33. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою – підприємцем Жидковим Ігорем 
Івановичем. 

34. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Ключковим Володимиром Юрійовичем. 

35. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою – підприємцем Шичко Іриною 
Анатоліївною. 

36. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
Приватним підприємством «ЭПСИЛОН». 

37. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Федосовою Тамарою Макарівною. 

38. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Бутенко Лідією Олегівною. 

39. Про  поновлення договору оренди землі, укладеного з 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЛИМ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮСС». 
40. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 

приватним підприємством «ЭЛЬБРУС». 
41. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу  її в оренду 
Приватному акціонерному товариству «УКРАЇНСЬКА 
КЕРАМІЧНА ГРУПА». 

42. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу  її в оренду 
Споживчому товариству «Символ». 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її в оренду 
фізичній особі-підприємцю Павенко Ярославу 
Олександровичу. 

44. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки та 
вилучення із користування земельної ділянки у 
фізичної особи-підприємця Костенко Володимира 
Володимировича. 

45. Про надання земельної ділянки на умовах оренди 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ 
ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ». 

46. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  
відведення її в оренду  Приватному підприємству 
«ПКФ «Укрметсплав». 

47. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  
відведення її в оренду  гр.Назаренку Олександру 
Григоровичу. 

48. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  
відведення її в оренду  Товариству з обмеженою 
відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ». 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр.Даниленко Маріанні Данилівні. 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Варварецькому Валерію 
Вікторовичу. 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Лозіній Людмилі Миколаївні. 

52. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Казаковій Людмилі 
Валентинівні. 

53. Про надання дозволу на розроблення проекту 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Топчию Олександру 
Петровичу. 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр. Шарабан Олені Миколаївні. 

55. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Комунальному лікувально-
профілактичному закладу «Пологовий будинок» (вул. 
Леніна,15). 

56. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Комунальному лікувально-
профілактичному закладу «Пологовий будинок» (вул. 
Свободи, 37). 

57. Про надання дозволу на розроблення 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). 

58. Про надання дозволу на розроблення 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). 

59. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її 
безоплатно у власність гр.Шевченко Євгенії Феліксівні. 

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

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

62. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її 
безоплатно у власність гр.Рудягі Володимиру 
Івановичу. 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євгенівні. 
65. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її 
безоплатно у власність гр.Соболевській Заліні 
Русланівні. 

66. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її 
безоплатно у власність гр.Саламовій Надії Сергіївні. 

67. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її 
безоплатно у власність гр.Кутхарцеву Віктору 
Борисовичу. 

68. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її 
безоплатно у власність гр.Ткаченко Ксенії 
Валентинівні. 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно 
у власність гр.Шуткевичу Олександру Петровичу. 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно 
у власність гр.Коваленко Аліні Ігорівні. 

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно 
у власність гр.Коваленко Майї Іванівні. 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно 
у власність гр.Мухаматгалєєву Віталію Рамазановичу. 

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно 
у власність гр.Мухаматгалєєвій Ларисі Василівні. 

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно 
у власність гр.Кондратьєвій Майї Миколаївні. 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність шляхом 
викупу, надання дозволу на викуп земельної ділянки та 
надання її в оренду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Куреш». 

76. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 
гр.Глущенко Олексію Сергійовичу. 

77. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської 
ради від 12.07.2013 № 79-XLV-6 «Про надання згоди на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування 
комунальному підприємству «Парк культури і 
відпочинку». 

78. Про визнання такими, що втратили чинність рішення 
Слов’янської міської ради від  29.11.2006 № 23-VIII-5 
«О даче разрешения на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельного участка, в связи 
с изменением целевого назначения гр.Гарной Е.В.» та 
рішення Слов’янської міської ради від  29.11.2006 № 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24-VIII-5«О даче разрешения на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельного участка, в связи 
с изменением целевого назначения  субъекту 
предпринимательской деятельности Гарной Е.В.». 

 
79. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для розташування 
тимчасової споруди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ГРІНС» (вул. 
Василевського). 

80. Про вжиття заходів щодо недопущення 
необґрунтованого підвищення тарифів на 
централізоване водопостачання  та централізоване 
водовідведення. 

 

Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу: 
                   «За»                       - 31 
                   «Проти»                - 0 

             «Утрималось»      - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 2 від 
23.12.2015 додається). 
 
2. Внести до порядку денного запропоноване Жировим І.В. 
питання останнім пунктом: 
                   «За»                       - 30 
                   «Проти»                - 0 

             «Утрималось»      - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 3 від 
23.12.2015 додається). 
  
3. В цілому за порядок денний: 
                   «За»                      - 31 
                   «Проти»               - 0 
                   «Утрималось»     - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 4 від  
23.12.2015 додається). 

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

наступному складі: 
Адейкін Микола Миколайович 
Коваль Олена Євгенівна 
Олексюк Анатолій Романович 
  

Голосували: 
                   «За»                     - 31 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 5 від  
23.12.2015 додається). 
Змінилася кількість присутніх на пленарному засіданні депутатів, 
що зазначено у реєстраційній формі. В голосуванні беруть участь 
31 депутат та міський голова. 
 
 



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

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

Голосували: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 6 від  
23.12.2015 додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: Про запит депутата міської ради Кісіля В.В. (запит 
додається) 

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

Рішення № 2- IV-7 додається. 
Голосували: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 7 від  
23.12.2015 додається). 
 

6. 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: 
                   «За»                      - 31 
                   «Проти»               - 0 
                   «Утрималось»     - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 8 від  
23.12.2015 додається). 
 

7. СЛУХАЛИ:  Про надання пільг на оплату харчування дітей у дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладах та НВК №1.  

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 3- IV - 7 додається. 

Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 9 від  
23.12.2015 додається). 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про Слов'янський міський 
Центр соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 4- IV - 7 додається. 
 Голосували в цілому: 

                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 10 від  
23.12.2015 додається). 
 
 
 



9. СЛУХАЛИ: Про комісію з питань формування списку народних 
засідателів.  

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

Рішення № 5 - IV - 7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 11 від  
23.12.2015 додається).  

10. СЛУХАЛИ:  Про звільнення Управління комунальної власності 
Слов’янської міської ради від сплати державного мита на 
2016 рік при зверненні до нотаріальних органів.    

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

Рішення № 6 - IV - 7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                        - 32 
                   «Проти»                 - 0 
                   «Утрималось»       - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 12 від  
23.12.2015 додається). 

11. СЛУХАЛИ: Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою з фізичною особою-
підприємцем Андрійчишеним Геннадієм Борисовичем. 

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

                   «За»                   - 3 
                   «Проти»            - 11 
                   «Утрималось»  - 8 
Рішення не прийнято. (Протокол лічильної комісії № 13 від  
23.12.2015 додається). 
 

12. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території центрального 
промислового району по вул. Урицького та пров. Урицького у 
м. Слов’янську. 

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

Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 31 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 14 від  
23.12.2015 додається). 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 8-IV-7 по № 14-IV-7 додаються. 

Голосували: 
1. За пропозицію Ляха В.М. за проекти рішень «Про 
затвердження Програм міської ради» голосувати блоком:  
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Процедурне рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 15 
від  23.12.2015 додається). 



 
2. За блок питань: 

 
1. Про затвердження Програми по забезпеченню 

профілактики  ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД  в м. Слов’янську на 2016-
2018 роки. 

2. Про Програму безоплатного та пільгового забезпечення 
лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів 
праці, здійснення слухового та зубопротезування на 2016 
рік. 

3. Про Програму імунопрофілактики населення у м. 
Слов’янську на 2016-2021 роки. 

4. Про затвердження Програми профілактики та лікування 
серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань в м. 
Слов’янську на 2016-2018. 

5. Про затвердження Програми оздоровлення дітей з групи 
ризику захворювання на туберкульоз у санаторних групах 
дошкільного навчального закладу №6 «Сонечко»  
Слов`янської міської ради. 

6. Про затвердження програми «Проведення державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної 
власності територіальної громади міста Слов’янська  на 
2016-2018 роки».  

7. Про затвердження Програми по інформаційному 
забезпеченню питань оренди майна комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська на 2016 – 2017 
роки.  

в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 16 від  
23.12.2015 додається). 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради  
ІНФОРМУВАВ: 
ВИСТУПИЛИ: 

Лях В.М. – міський голова. 
Кочуков Д.Г. - депутат міської ради. Запропонував за проекти 
рішень «Про внесення змін до рішень міської ради» голосувати 
окремо по кожному питанню. 

ВИРІШИЛИ: Рішення з № 15-IV-7 по № 24-IV – 7 додаються. 
Голосували: 
1. За пропозицію Ляха В.М. за проекти рішень «Про внесення 
змін до рішень міської ради» голосувати блоком: 
                   «За»                   - 29 
                   «Проти»            - 2 
                   «Утрималось»  - 1 
Процедурне рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 17 
від  23.12.2015 додається). 
 
2. За блок питань: 

 
1. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03 2012 

№ 13 -ХХІV-6 «Про створення Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при Слов’янській міській раді». 



2. 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».  

3. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 13.12.2013 № 25-LIV-6 «Про затвердження Програми 
по інформаційному забезпеченню питань оренди майна 
комунальної власності територіальної громади м. 
Слов’янська на 2014–2015 роки». 

4. Про внесення змін в рішення Слов’янської міської ради 
від 26.11.2014  № 18-LХIХ-6 «Про затвердження 
Програми приватизації об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська на 2015 – 2017 
роки».  

5. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 23.06.2006 року № 32-IV-5 «Про створення управління 
комунальної власності Слов’янської міської ради».  

6. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 13.12.2013 № 26-LIV-6 «Про затвердження програми 
набуття територіальною громадою міста Слов’янська 
права власності на безхазяйну річ на 2014-2016 р.р.».  

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2015 
№ 5-LХХІV-6 “Про затвердження Переліку об’єктів та 
заходів житлово - комунального господарства, 
фінансування яких у 2015 році буде здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська” (із 
змінами). 

8. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 
від 16.01.2015 № 3-LXXII-6  «Про міський бюджет на 
2015 рік». 

9. Про внесення змін в рішення міської ради про оплату 
праці міського голови і секретаря міської ради 

10. Про внесення змін в рішення міської ради про оплату 
праці заступників міського голови та керуючого 
справами виконкому. 

в цілому: 
                   «За»                   - 29 
                   «Проти»            - 3 
                   «Утрималось»  - 0 

Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 18 від  
23.12.2015 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2016 рік. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 25- IV- 7 додається. 

Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 22 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 10 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 19 від  
23.12.2015 додається). 
 

16. СЛУХАЛИ: Про порядок прийняття рішень з питань, що регулюють 
земельні правовідносини. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова, 
 запропонував за однакові по суті питання, що регулюють 

земельні правовідносини, голосувати блоками з урахуванням 



рекомендацій постійної комісії з питань землекористування, 
містобудування та екології.  

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. – депутат міської ради. Запропонував голосувати за 
кожне питання,  що регулює земельні правовідносини окремо, 
Кисіль В.В. - депутат міської ради., Кудря О.М., начальник 
відділу з раціонального використання земельних ресурсів. 
 

ВИРІШИЛИ: Голосували за пропозицію міського голови Ляха В.М.: 
                   «За»                   - 28 
                   «Проти»            - 2 
                   «Утрималось»  - 1 
Процедурне рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 20 
від  23.12.2015 додається). 
 

17. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування земельною ділянкою 
фізичної особи – підприємця Фесенка В’ячеслава Леонідовича.  

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 26-IV -7 додається. 

Голосували в цілому: 
                  «За»                   - 28 
                   «Проти»            - 2 
                   «Утрималось»  - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 21 від  
23.12.2015 додається). 
 

18. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 

земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 27-IV -7 по № 39-IV -7 додаються. 

 
Голосували за блок питань: 

1. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Грековим  Анатолієм Степановичем. 

2. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Куляпіним Володимиром Миколайовичем. 

3. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Криворучко Віталієм Івановичем. 

4. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «АРГУС». 

5. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Бєловим Олексієм Івановичем. 

6. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою – підприємцем Жидковим Ігорем 
Івановичем. 

7. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Ключковим Володимиром Юрійовичем. 

8. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою – підприємцем Шичко Іриною 
Анатоліївною. 

9. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
Приватним підприємством «ЭПСИЛОН». 

10. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Федосовою Тамарою Макарівною. 

11. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
гр.Бутенко Лідією Олегівною. 

12. Про  поновлення договору оренди землі, укладеного з 



МАЛИМ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЮСС». 
13. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 

приватним підприємством «ЭЛЬБРУС». 
в цілому:  
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 22 від  
23.12.2015 додається). 
 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 40-IV-7 по № 42-IV-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 в оренду Приватному 
акціонерному товариству «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА 
ГРУПА». 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу  її в оренду Споживчому 
товариству «Символ». 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду фізичній особі-
підприємцю Павенко Ярославу Олександровичу. 

в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 23 від  
23.12.2015 додається). 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо поділу земельної ділянки та вилучення із користування 
земельної ділянки у фізичної особи-підприємця Костенко 
Володимира Володимировича  

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

Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 24 від  
23.12.2015 додається). 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на умовах оренди 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ» 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 44-IV-7 додається. 

1. Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 



                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 25 від  
23.12.2015 додається). 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для відведення її в оренду 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 45- IV-7 по 48-IV-7 додаються. 

 
Голосували за блок питань: 

1. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  відведення 
її в оренду  Приватному підприємству «ПКФ 
«Укрметсплав». 

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.Назаренку Олександру Григоровичу. 

3. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  відведення 
її в оренду  Товариству з обмеженою відповідальністю 
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ». 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Даниленко 
Маріанні Данилівні. 

в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 26 від  
23.12.2015 додається). 
 

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

ІНФОРМУВАВ: 
ВИСТУПИЛИ: 

Лях В.М. – міський голова. 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 
земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення з № 49- IV-7 по № 52- IV-7  додаються. 
Голосували за блок питань: 

1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Варварецькому Валерію Вікторовичу. 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Лозіній Людмилі Миколаївні. 

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

4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
гр.Топчию Олександру Петровичу. 

в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 



                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 27 від  
23.12.2015 додається). 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр. 
Шарабан Олені Миколаївні 

ІНФОРМУВАВ: 
ВИСТУПИЛИ: 

Лях В.М.- міський голова. 
Яковленко О.В. – депутат міської ради. 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 
земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 53-IV-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 25 
                   «Проти»            - 4 
                   «Утрималось»  - 3 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 28 від  
23.12.2015 додається). 
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Комунальному лікувально-профілактичному закладу 
«Пологовий будинок» 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 54 – IV – 7 та № 55 – IV – 7 додаються. 

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

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

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

в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 29 від  
23.12.2015 додається). 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель 6 ДЕРЖАВНОМУ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОМУ ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

Рішення № 56-IV-7 та № 57-IV-7  додаються. 
Голосували за блок питань: 

1. Про надання дозволу на розроблення 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). 

2. Про надання дозволу на розроблення 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). 

в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 30 від  
23.12.2015 додається). 

27. 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. 

ВИРІШИЛИ: Рішення з № 58-IV-7 по № 73-IV-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.Шевченко Євгенії Феліксівні. 

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

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

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

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

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

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її безоплатно у власність 
гр.Соболевській Заліні Русланівні. 

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

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

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



гр.Ткаченко Ксенії Валентинівні. 
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Шуткевичу Олександру Петровичу. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Коваленко Аліні Ігорівні. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Коваленко Майї Іванівні. 

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

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Мухаматгалєєвій Ларисі Василівні. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр.Кондратьєвій Майї Миколаївні. 

в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 31 від  
23.12.2015 додається). 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність шляхом викупу, надання дозволу 
на викуп земельної ділянки та надання її в оренду Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Куреш». 

ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М. – міський голова. 
 

 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 74-IV-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 31 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 32 від  
23.12.2015 додається). 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр. Глущенко 
Олексію Сергійовичу 

ІНФОРМУВАВ: 
ВИСТУПИЛИ: 

Лях В.М. – міський голова. 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 
земельних ресурсів. 
Кисіль В.В. – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 5 
                   «Проти»            - 3 
                   «Утрималось»  - 24 
Рішення не прийнято. (Протокол лічильної комісії № 33 від  
23.12.2015 додається). 
 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
12.07.2013 № 79-XLV-6 «Про надання згоди на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування комунальному підприємству «Парк 
культури і відпочинку». 



ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 75-IV-7 додається. 

Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 34 від  
23.12.2015 додається). 
 

31. СЛУХАЛИ: Про визнання такими, що втратили чинність рішення 
Слов’янської міської ради від  29.11.2006 № 23-VIII-5 «О даче 
разрешения на разработку проекта землеустройства по 
отводу земельного участка, в связи с изменением целевого 
назначения гр.Гарной Е.В.» та рішення Слов’янської міської 
ради від  29.11.2006 № 24-VIII-5«О даче разрешения на 
разработку проекта землеустройства по отводу земельного 
участка, в связи с изменением целевого назначения  субъекту 
предпринимательской деятельности Гарной Е.В.». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В. – депутат міської ради. 

Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 
природних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 76- IV-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 29 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 3 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 35 від  
23.12.2015 додається). 
 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розташування тимчасової споруди 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-
ГРІНС» (вул. Василевського). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. – депутат міської ради. 

Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 
природних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 77-IV-7 додається. 
Голосували в цілому: 
                   «За»                   - 31 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 36 від  
23.12.2015 додається). 
 

33. СЛУХАЛИ: Про вжиття заходів щодо недопущення необґрунтованого 
підвищення тарифів на централізоване водопостачання  та 
централізоване водовідведення. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В, Вінниченко В.П., Савченко С.М., Кочуков Д.Г, 
Пустовіт С.В., Олексюк А.Р., Дубограй І.В., Адейкін М.М. – 
депутати міської ради. 
Лях.В.М. – міський голова. 
Шаповалов І.В. – заступник міського голови. 



 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 78-IV-7 додається. 

 
Голосували: 
1. За проект рішення внесений депутатською фракцією 
«Солідарність» (додається) в цілому: 
                   «За»                   - 8 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 24 
Рішення не прийнято. (Протокол лічильної комісії № 37 від  
23.12.2015 додається). 
 

 2. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доручити постійній 
комісії міської ради з питань комунальної власності та міського 
господарства у термін до 26.12.2015 із залученням спеціалістів 
Управління житлово – комунального господарства Слов’янської 
міської ради, КП «Словміськводоканал», Слов’янського РПУ КП 
«Компанія Вода Донбасу», Сіверсько-Донецького басейнового 
управління водних ресурсів розглянути питання обґрунтованості 
підвищення тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення у м. Слов’янську, підготувати 
висновки та рекомендації з зазначеного питання.     
 
                   «За»                   - 29 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 3 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 38 від  
23.12.2015 додається). 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів лічильної комісії 
ІНФОРМУВАВ: Щудро Н.В. – голова лічильної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити протоколи лічильної комісії. 

Голосували: 
                   «За»                   - 32 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 39 від  
23.12.2015 додається). 

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

 


