
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ  I  ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
V (ПОЗАЧЕРГОВОЇ) СЕСІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

 
12.01.2016                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         11.00 

 

Велика сесійна зала адміністративної 
будівлі міської ради 
Всього обрано - 36 депутатів 
Були присутні – 31 депутат 
Були 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 V (позачергову) 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. Водоп’янов Костянтин Миколайович 
2. Пустовіт Сергій Вікторович 
3. Щудро Наталія Вікторівна 

 
Голосували: 
                   «За»                       - 32 
                   «Проти»                - 0 
                   «Утрималось»      - 0 
Рішення прийнято. 

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

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

Внести до розгляду V сесії Слов’янської міської ради наступні 
питання:  
1. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
23.12.2015 № 25-IV-7 «Про міський бюджет на 2016 рік». 
 

Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу: 
                   «За»                       - 32 
                   «Проти»                - 0 

             «Утрималось»      - 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 2 від 
12.01.2016 додається). 
 
3. В цілому за порядок денний: 
                   «За»                      - 32 
                   «Проти»               - 0 
                   «Утрималось»     - 0 

Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 3 від  
12.01.2016 додається). 
 

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

наступному складі: 
Алтуніна Ольга Миколаївна 
Жиров Ігор Володимирович 
Самсонов Олександр Анатолійович 
  

Голосували: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 4 від  
12.01.2016 додається). 
 

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

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

Голосували: 
1.  Прийняти проект рішення за основу: 

                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 5 від  
12.01.2016 додається). 
 

2. За пропозицію міського голови Ляха В.М. доповнити проект 
рішення пунктом у наступній редакції: «До прийняття рішень 
міської ради про пільги окремим категоріям осіб щодо 
безкоштовного проїзду, видатки проводити за рахунок міського 
бюджету на рівні 2015 року»: 
        «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 6 від  
12.01.2016 додається). 
 

3. За проект рішення «Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 23.12.2015 № 25-IV-7 «Про міський 
бюджет на 2016 рік» цілому: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 7 від  
12.01.2016 додається). 
 
 



5. 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 № 8 від  
12.01.2016 додається). 

 
Міський голова Лях В.М. V сесію Слов’янської міської ради 7 скликання оголосив 
закритою. 
 
Різне 
ВИСТУПИЛИ:  Савченко С.М. – депутат міської ради, щодо епідеміологічної ситуації в  

місті Слов’янську та транспортному забезпеченні  лікувальних 
закладів міста. 

 
 
Міський голова                                                                                                     В.М. Лях 
 

 


