УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ I ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
VI СЕСІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ
10.02.2016
м. Слов’янськ
09.00
Велика сесійна зала адміністративної
будівлі міської ради
Всього обрано - 36 депутатів
Були присутні – 33 депутати
Були відсутні – 3 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 VI сесію Слов’янської міської ради 7
скликання.
Прозвучав державний гімн України.
1. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про обрання членів лічильної комісії
Лях В.М. – міський голова.
Обрати лічильну комісію у кількості трьох депутатів, у
наступному складі:
1. Кісіль Віктор Вікторович
2. Кочуков Дмитро Геннадійович
3. Пустовіт Сергій Вікторович
Голосували:
«За»
«Проти»
«Утрималось»
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

- 33
-0
-0

Про порядок денний VI сесії Слов’янської міської ради 7
скликання (проект порядку денного додається).
Лях В.М. – міський голова
Пустовіт С.В. – депутат міської ради. Запропонував на честь
річниці трагедії в м. Краматорську вшанувати пам'ять загиблих
хвилиною мовчання.
Хвилина мовчання.
Внести до розгляду VI сесії Слов’янської міської ради наступні
питання:
1.
Про запит депутата міської ради Савченка С.М.
2.
Про план роботи Слов’янської міської ради 7 скликання на
2016 рік.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Про затвердження структури виконавчих органів міської
ради та загальної чисельності працівників апарату міської
ради та її виконавчих органів в новій редакції
Про зміну особового складу постійних комісій Слов’янської
міської ради.
Про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій)
органів самоорганізації населення міста Слов’янська у 2016
році.
Про надання пільг на харчування дітей у шкільних та
дошкільних навчальних закладах за рахунок місцевого
бюджету м. Слов’янська.
Про затвердження Положення про транспортний податок на
території міста Слов’янська на 2016 рік.
Про затвердження положення про фінансове управління
Слов’янської міської ради (нова редакція).
Про затвердження розпоряджень міського голови
прийнятих у міжсесійний період за 2015 рік.
Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з
комунальної власності територіальної громади м. Києва у
комунальну
власність
територіальної
громади
м.
Слов’янська.
Про
припинення
права
комунальної
власності
територіальної громади м. Слов’янська.
Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Слов’янська, які підлягають
приватизації в 2016-2017 роках.
Про організацію проведення конкурсу на визначення
балансоутримувача
об’єкту
благоустрою
зеленого
господарства в м. Слов’янську
Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житловокомунального господарства, фінансування яких у 2016 році
буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м.
Слов’янська.
Про затвердження Програми соціального захисту та
реінтеграції бездомних осіб на 2016 – 2020 роки на
території Слов'янської міської ради.
Про затвердження Програми соціального захисту дітейінвалідів на 2016 – 2020 роки на території Слов'янської
міської ради.
Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік.
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 1 «ЗІРОЧКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 20 «ТЕРЕМОК» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 24 «РАКЕТА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 28 «ЛАСТІВКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 30 «КАЗКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 33 «ЧЕРВОНЕ СОНЕЧКО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 37 «ДЗВІНОЧОК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
43
«РОМАШКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
44
«ЯБЛУНЬКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
55
«ЛЕЛЕКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 2 «ОЛЕНКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) № 3 «РОМАШКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ№ 4 «КВІТОНЬКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ«ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА - САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ№ 6
«СОНЕЧКО»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 8 «ОРЛЯТКО»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) № 11 «СТРУМОК» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 15 «КОЛОСОК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМПЕСУЮЧОГО ТИПУ № 16 «РУШНИЧОК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) № 18 «ЛАСТІВКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
25
«ДЮЙМОВОЧКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД(ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 54 «ЗОЛОТА
РИБКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 56 «КАТЮША»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 66 «ЖУРАВЛИК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 70 «СОНЕЧКО»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Про внесення доповнень до рішення міської ради від
29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про затвердження Програми
соціального
захисту деяких
категорій
мешканців
територіальної громади м. Слов’янська на 2015-2019 роки в
межах власних повноважень».
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012
№ 13-ХХV-6 «Про затвердження Цільової програми
розвитку фізичної культури та спорту в м. Слов’янську на
2012-2016 роки».
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
01.07.2015 № 5-LXXIХ-6 «Про затвердження Положення
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території міста Слов’янська».
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
23.12.2015 № 25 – IV- 7 «Про міський бюджет на 2016 рік».
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
19.02.2014
№
11-LVIII-6
«Про
припинення
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВЯТОГІРСЬКЕ
ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
23.07.2015 № 16-LXXX-6 «Про затвердження списку
народних засідателів Слов’янського міськрайонного суду».
Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2015
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51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.
58.
59.

60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.

№ 13-II-7 «Про утворення виконавчого комітету
Слов’янської міської ради».
Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2010 №
178-XLIII-5 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель
та Положення про порядок укладання договору на оплату
авансового внеску.
Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з приватним
підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Вільна, 5 А).
Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з фізичною
особою – підприємцем Фоменко Віталієм Євгеновичем
(пров. Калініна,6).
Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з фізичною
особою – підприємцем Чабаненко Іриною Іванівною (пров.
Маломіський).
Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з приватним
підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Свободи, 34 А).
Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з приватним
підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Торська, 55 А).
Про розробку детального плану території індивідуальної
садибної забудови по вул. Паркова в м. Слов’янська.
Про затвердження детального плану території організації та
благоустрою рекреаційної зони озера Вейсове в межах
регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт»
у м. Слов’янську.
Про розробку детального плану території Новосодівського
майданчика №2 у м. Слов’янську.
Про припинення права користування та вилучення
земельної ділянки у гр. Журавльової Ірини Миколаївни.
Про припинення права користування та вилучення
земельної
ділянки
у
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю «ЕНЕРГОСОЮЗ».
Про припинення права користування та вилучення
земельної ділянки у гр.Безгіна Андрія Вікторовича.
Про припинення права користування та вилучення
земельної ділянки у фізичної особи-підприємця Горбасенко
Валентини Іванівни.
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Загнібедою Олександром
Петровичем.
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
гр.Бородавком Валерієм Даниловичем.
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
гр.Петренко Галиною Олексіївною.
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
гр.Ковальовим Євгеном Олексійовичем.
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БУТАН».
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА
«МОНИТОР».

68.

69.
70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Губицьким Станіславом
Володимировичем.
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
гр.Сафоновим Валерієм Олександровичем.
Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Морозом Анатолієм
Павловичем.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр. Морозу Павлу
Феодосійовичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Гагуа Гаррі
Олександровичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду фізичній особіпідприємцю Трубіцину Миколі Григоровичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Георгіян
Ельмірі Борисівні.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Кухарю Сергію
Івановичу.
Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її в оренду гр.Макаревич Ірині
Михайлівні та гр.Ампіловій Валерії Віталіївні.
Про надання земельної ділянки на умовах оренди
гр.Кононенку Євгену Віталійовичу.
Про надання земельної ділянки на умовах оренди
гр.Калашниковій Ірині Миколаївні.
Про надання земельної ділянки на умовах оренди
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕТР».
Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній
особі-підприємцю Берко Ніні Павлівні.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Рибалко
Аллі Анатоліївні.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Верпеці Олександру Олександровичу.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Щербині Віталію Ігоровичу.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Сизовій Ганні Олександрівні.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
Комунальному
лікувально-профілактичному
закладу
«Міська дитяча лікарня».
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Гаращенку Олексію Яковичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Зайцеву Сергію Леонідовичу.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Чумаченку Дмитру Миколайовичу.
89. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність
гр.Нечитайло Олегу Миколайовичу.
90. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність
гр.Мальнєвій Тетяні Василівні.
91. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Лобач
Тамарі Олексіївні.
92. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Швачці
Василю Олександровичу.
93. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Кошевій
Людмилі Василівні.
94. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність
гр.Цибульняку Володимиру Васильовичу.
95. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність
гр.Сорокіній Ірині Анатоліївні.
96. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Пампурі
Віктору Петровичу.
97. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Єгорову Анатолію Йосиповичу.
98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Соловію Андрію Богдановичу.
99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Бородіну Яну Юрійовичу.
100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Тарактєєву Владиславу Анатолійовичу.
101. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Бурі Володимиру Васильовичу.
102. Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ
«ВУЗЛОВА ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ СЛОВ’ЯНСЬК ДП
«ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ».
103. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для відведення її у власність шляхом викупу гр.
Гейко Єлизаветі Василівні.
104. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.
88.

Глущенко Олексію Сергійовичу.
105. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
23.06.2010 № 29-XLVII-5 «О даче согласия на разработку
проекта землеустройства по отводу в постоянное
пользование
земельных
участков
региональному
ландшафтному парку «Слов'янський курорт».
106. Про визнання таким, що втратило чинність рішення
Слов’янської міської ради від 09.08.2013 № 36-XLVI-6 «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИТАЛЛ».
Голосували:
Прийняти порядок денний за основу:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 2 від
10.02.2016 додається).
3. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про обрання редакційної комісії
Лях В.М. – міський голова.
Обрати редакційну комісію у кількості трьох депутатів у
наступному складі:
1. Кушнарьов Сергій Миколайович
2. Самсонов Олександр Анатолійович
3. Флерко Максим Миколайович
Голосували:
«За»
- 32
-0
«Проти»
«Утрималось» - 1
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 3 від
10.02.2016 додається).

4. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

5. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про запит депутата міської ради Савченка С.М. (запит
додається).
Лях В.М. – міський голова.
Савченко С.М. – депутат міської ради.
Рішення № 1-VI-7 додається.
Голосували:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 4 від
10.02.2016 додається).
Про порядок денний VI сесії Слов’янської міської ради 7
скликання (проект порядку денного додається).
Лях В.М. – міський голова.
Прийняти порядок денний в цілому.
Голосували:
- 33
«За»
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 5 від
10.02.2016 додається).

6. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про голосування за проекти рішень у разі відсутності
зауважень та пропозицій в цілому, а однакових по суті рішень
- блоками.
Лях В.М. – міський голова.
У разі відсутності зауважень та пропозицій за проекти рішень
голосувати в цілому, а однакових по суті рішень - блоками.
Голосували:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 6 від
10.02.2016 додається).

7. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

8. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

9. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

10. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про план роботи Слов'янської міської ради 7 скликання на
2016 рік
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 2- VI - 7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 7 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження структури виконавчих органів міської
ради та загальної чисельності працівників апарату міської
ради та їх виконавчих органів у новій редакції.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 3- VI - 7 додається.
Голосували в цілому:
- 33
«За»
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 8 від
10.02.2016 додається).
Про зміну особового складу постійних комісій Слов'янської
міської ради
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 4 - VI - 7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 9 від
10.02.2016 додається).
Про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) органів
самоорганізації населення міста Слов’янська у 2016 році
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 5 - VI - 7 додається.
Голосували в цілому, з урахуванням рекомендацій комісій,
прийнятих на спільному засіданні 08.02.2016:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось»
-0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 10 від

10.02.2016 додається).

11. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

12. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

13. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про надання пільг на харчування дітей у шкільних та
дошкільних навчальних закладах за рахунок місцевого
бюджету м. Слов’янська.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 6 - VI - 7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 11 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження Положення про транспортний податок
на території міста Слов’янська на 2016 рік.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 7 - VI - 7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 12 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження Положення про фінансове управління
Слов'янської міської ради (нова редакція).
Лях В.М. – міський голова.
Рішення з № 8-VI-7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 32
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 13 від
10.02.2016 додається).
Зареєстровано депутата Щудро Н.В. У пленарному засіданні
беруть участь 33 депутати та міський голова.

14. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

15. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих
у міжсесійний період за 2015 рік.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 9 - VI - 7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 14 від
10.02.2016 додається).
Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з
комунальної власності територіальної громади м. Києва у
комунальну власність територіальної громади м. Слов’янська.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 10- VI- 7 додається.
Голосували в цілому:

«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 15 від
10.02.2016 додається).
16. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про припинення права комунальної власності територіальної
громади м. Слов’янська.
Лях В.М. – міський голова,
Рішення № 11- VI- 7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 16 від
10.02.2016 додається).

17. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

18. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

19. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

20. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:

Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м. Слов’янська, які підлягають
приватизації в 2016-2017 роках.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 12-VI -7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 34
-0
«Проти»
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 17 від
10.02.2016 додається).
Про організацію проведення конкурсу на визначення
балансоутримувача
об’єкту
благоустрою
зеленого
господарства в м. Слов’янську.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 13-VI -7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 18 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житловокомунального господарства, фінансування яких у 2016 році
буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м.
Слов’янська.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 14-VI-7 додається.
1. Голосували в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 19 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження Програм міської ради.
Лях В.М. – міський голова.

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Дубограй І.В. – депутат міської ради. З пропозицією голосувати
за кожне питання блоку окремо.
Рішення з № 15-VI-7 по № 17-VI-7 додаються.
1. Голосували за пропозицію Дубограя І.В. по кожному питанню
з блоку «Про затвердження Програм» голосувати окремо::
«За»
- 14
«Проти»
-0
«Утрималось» - 13
«Не голосувало»- 7
Процедурне рішення не прийнято. (Протокол лічильної комісії №
20 від 10.02.2016 додається).
2. Голосували за блок питань:
1. Про затвердження Програми соціального захисту та
реінтеграції бездомних осіб на 2016 – 2020 роки на
території Слов'янської міської ради.
2. Про затвердження Програми соціального захисту дітейінвалідів на 2016 – 2020 роки на території Слов'янської
міської ради.
3. Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік.
в цілому:
«За»
- 21
«Проти»
-3
«Утрималось» - 10
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 21 від
10.02.2016 додається).

21. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про створення комунального закладу Слов'янської міської
ради Донецької області «Дошкільний навчальний заклад (ясласадок)
Лях В.М. – міський голова.
Рішення з № 18-VI-7 по №41-VI-7 додаються.
Голосували за блок питань:
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
1. Про
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 1 «ЗІРОЧКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
2. Про
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 20 «ТЕРЕМОК» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
3. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 24 «РАКЕТА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
4. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 28 «ЛАСТІВКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
5. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 30 «КАЗКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
6. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) № 33 «ЧЕРВОНЕ СОНЕЧКО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ

САДОК) № 33 «ЧЕРВОНЕ СОНЕЧКО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
7. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛАСАДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 37 «ДЗВІНОЧОК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
8. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
43
«РОМАШКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
9. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
44
«ЯБЛУНЬКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
10. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
55
«ЛЕЛЕКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
11. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 2 «ОЛЕНКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
12. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) № 3 «РОМАШКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
13. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ№ 4 «КВІТОНЬКА»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
14. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ«ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
(ЯСЛА - САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ№ 6
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
«СОНЕЧКО»
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
15. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 8 «ОРЛЯТКО»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
16. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) № 11 «СТРУМОК» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
17. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 15 «КОЛОСОК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
18. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМПЕСУЮЧОГО ТИПУ № 16 «РУШНИЧОК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
19. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА -

САДОК) № 18 «ЛАСТІВКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
20. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК)
КОМБІНОВАНОГО
ТИПУ
№
25
«ДЮЙМОВОЧКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
21. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД(ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 54 «ЗОЛОТА
РИБКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
22. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 56 «КАТЮША»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
23. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 66 «ЖУРАВЛИК»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
24. Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 70 «СОНЕЧКО»
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
в цілому:
«За»
- 34
-0
«Проти»
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 22 від
10.02.2016 додається).
22. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради.
Лях В.М. – міський голова
Савченко С.М. – депутат міської ради.
Рішення з № 42-VI-7 по 49-VI-7 додаються.
Голосували 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
територіальної громади м. Слов’янська на 2015-2019 роки в
межах власних повноважень».
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012
№ 13-ХХV-6 «Про затвердження Цільової програми
розвитку фізичної культури та спорту в м. Слов’янську на
2012-2016 роки».
3. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
01.07.2015 № 5-LXXIХ-6 «Про затвердження Положення
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території міста Слов’янська».
4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
23.12.2015 № 25 – IV- 7 «Про міський бюджет на 2016 рік».
5. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
19.02.2014
№
11-LVIII-6
«Про
припинення

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВЯТОГІРСЬКЕ
ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
6. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
23.07.2015 № 16-LXXX-6 «Про затвердження списку
народних засідателів Слов’янського міськрайонного суду».
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2015
№ 13-II-7 «Про утворення виконавчого комітету
Слов’янської міської ради».
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2010 №
178-XLIII-5 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель
та Положення про порядок укладання договору на оплату
авансового внеску.
в цілому:
«За»
- 29
«Проти»
-2
«Утрималось» - 3
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 23 від
10.02.2016 додається).
23. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на
платне користування земельною ділянкою.
Лях В.М. – міський голова.
Кочуков Д.Г., Щудро Н.В., Придворов П.А. – депутати міської
ради.
Рішення з № 50- VI-7 по № 54- VI-7 додаються.
1. Голосували за пропозицію міського голови Ляха В.М.
голосувати за питання «Про укладання договору строкового
особистого сервітуту на платне користування земельною
ділянкою» блоком:
«За»
- 23
«Проти»
-6
«Утрималось» - 5
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 24 від
10.02.2016 додається).
2. Голосували за блок питань:
1. Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з приватним
підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Вільна, 5 А).
2. Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з фізичною
особою – підприємцем Фоменко Віталієм Євгеновичем
(пров. Калініна,6).
3. Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з фізичною
особою – підприємцем Чабаненко Іриною Іванівною (пров.
Маломіський).
4. Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з приватним
підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Свободи, 34 А).
5. Про укладення договору строкового особистого сервітуту
на платне користування земельною ділянкою з приватним
підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Торська, 55 А).
в цілому:
«За»
- 27
«Проти»
-3

«Утрималось» - 4
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 25 від
10.02.2016 додається).
24. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:

Про розробку детального плану території.
Лях В.М.- міський голова.

ВИРІШИЛИ:

Рішення з № 55-VI-7 по № 57-VI-7 додаються.
Голосували за блок питань:
1. Про розробку детального плану території індивідуальної
садибної забудови по вул. Паркова в м. Слов’янська.
2. Про затвердження детального плану території організації та
благоустрою рекреаційної зони озера Вейсове в межах
регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт»
у м. Слов’янську.
3. Про розробку детального плану території Новосодівського
майданчика №2 у м. Слов’янську.
в цілому:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
«Не голосувало» - 1
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 26 від
10.02.2016 додається).

25. СЛУХАЛИ:

Про припинення права користування та вилучення земельної
ділянки.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 58 –VI – 7 та № 61 –VI – 7 додаються.
Голосували за блок питань:
1. Про припинення права користування та вилучення
земельної ділянки у гр. Журавльової Ірини Миколаївни.
2. Про припинення права користування та вилучення
земельної
ділянки
у
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю «ЕНЕРГОСОЮЗ».
3. Про припинення права користування та вилучення
земельної ділянки у гр.Безгіна Андрія Вікторовича.
4. Про припинення права користування та вилучення
земельної ділянки у фізичної особи-підприємця Горбасенко
Валентини Іванівни.
в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 27 від
10.02.2016 додається).

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

26. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про поновлення договору оренди землі.
Лях В.М. - міський голова.
Рішення № 62-VI-7 та № 70-VI-7 додаються.
Голосували за блок питань:
1. Про поновлення договору оренди землі,
фізичною особою-підприємцем Загнібедою
Петровичем.
2. Про поновлення договору оренди землі,
гр.Бородавком Валерієм Даниловичем.
3. Про поновлення договору оренди землі,

укладеного з
Олександром
укладеного з
укладеного з

27. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

гр.Петренко Галиною Олексіївною.
4. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
гр.Ковальовим Євгеном Олексійовичем.
5. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БУТАН».
6. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА
«МОНИТОР».
7. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Губицьким Станіславом
Володимировичем.
8. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
гр.Сафоновим Валерієм Олександровичем.
9. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з
фізичною особою-підприємцем Морозом Анатолієм
Павловичем.
в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 28 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення з № 71-VI-7 по № 76-VI-7 додаються.
Голосували за блок питань:
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр. Морозу Павлу
Феодосійовичу.
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Гагуа Гаррі
Олександровичу.
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду фізичній особіпідприємцю Трубіцину Миколі Григоровичу.
4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Георгіян
Ельмірі Борисівні.
5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Кухарю Сергію
Івановичу.
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її в оренду гр.Макаревич Ірині
Михайлівні та гр.Ампіловій Валерії Віталіївні.

в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 29 від

10.02.2016 додається).
28. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:

ВИРІШИЛИ:

29. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:

Про надання земельної ділянки на умовах оренди.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення з № 77-VI-7 по № 80-VI-7 додаються.
Голосували за блок питань:
1. Про надання земельної ділянки на умовах оренди
гр.Кононенку Євгену Віталійовичу.
2. Про надання земельної ділянки на умовах оренди
гр.Калашниковій Ірині Миколаївні.
3. Про надання земельної ділянки на умовах оренди
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕТР».
4. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній
особі-підприємцю Берко Ніні Павлівні.
в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 30 від
10.02.2016 додається).
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Рибалко Аллі
Анатоліївні.
Лях В.М. – міський голова.

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 81-VI-7 додається
Голосували в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 31 від
10.02.2016 додається).

30. СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність.
Лях В.М. – міський голова.
Кудря О.М. - начальник відділу раціонального використання
природних ресурсів.
Рішення з № 82-VI-7 по № 84-VI-7 додаєтюся.
Голосували за блок питань:
1. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Верпеці Олександру Олександровичу.
2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Щербині Віталію Ігоровичу.
3. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Сизовій Ганні Олександрівні.

ІНФОРМУВАВ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

в цілому:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 1
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 32 від
10.02.2016 додається).

31. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

32. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
Комунальному лікувально-профілактичному закладу «Міська
дитяча лікарня»
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 85- VI-7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 33 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність.
Лях В.М. – міський голова.
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання
природних ресурсів.
Рішення з № 86-VI-7 по № 101-VI-7 додаються.
Голосували за блок питань:
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Гаращенку Олексію Яковичу.
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Зайцеву Сергію Леонідовичу.
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Чумаченку Дмитру Миколайовичу.
4. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність
гр.Нечитайло Олегу Миколайовичу.
5. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність
гр.Мальнєвій Тетяні Василівні.
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Лобач
Тамарі Олексіївні.
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Швачці
Василю Олександровичу.
8. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Кошевій
Людмилі Василівні.
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність
гр.Цибульняку Володимиру Васильовичу.
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність

гр.Сорокіній Ірині Анатоліївні.
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Пампурі
Віктору Петровичу.
12. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Єгорову Анатолію Йосиповичу.
13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Соловію Андрію Богдановичу.
14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Бородіну Яну Юрійовичу.
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
гр.Тарактєєву Владиславу Анатолійовичу.
16. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність
гр.Бурі Володимиру Васильовичу.
в цілому:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 34 від
23.12.2015 додається).
33. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ
«ВУЗЛОВА
ЛІКАРНЯ
СТАНЦІЇ
СЛОВ’ЯНСЬК
ДП
«ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
Лях В.М. – міський голова.

ВИРІШИЛИ:

Рішення № 102-VI-7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 34
-0
«Проти»
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 35 від
10.02.2016 додається).

34. СЛУХАЛИ:

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для відведення її у власність шляхом викупу.
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 103-VI-7 та № 104-VI-7 додаються.
Голосували за блок питань:
1. Про затвердження технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для відведення її у власність шляхом викупу
гр. Гейко Єлизаветі Василівні.
2. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.
Глущенко Олексію Сергійовичу.
в цілому:
- 34
«За»
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийняті. (Протокол лічильної комісії № 36 від
10.02.2016 додається).

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

35. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

36. СЛУХАЛИ:

ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

37. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від
23.06.2010 № 29-XLVII-5 «О даче согласия на разработку
проекта землеустройства по отводу в постоянное
пользование
земельних
участков
регіональному
ландшафтному парку «Слов’янський курорт».
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 105-VI-7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 33
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
«Не голосувало» - 1
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 37 від
10.02.2016 додається).
Про визнання таким, що втратило чинність рішення
Слов'янської міської ради від 09.08.2013 № 36-XLVI-6 «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу її в оренду ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИТАЛЛ».
Лях В.М. – міський голова.
Рішення № 106-VI-7 додається.
Голосували в цілому:
«За»
- 34
-0
«Проти»
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 38 від
10.02.2016 додається).
Про затвердження протоколів лічильної комісії 1 пленарного
засідання VI сесії Слов'янської міської ради 7 скликання
Пустовіт С.В. – голова лічильної комісії.
Затвердити протоколи лічильної комісії.
Голосували:
«За»
- 34
«Проти»
-0
«Утрималось» - 0
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії № 39 від
10.02.2016 додається).

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

Міський голова

В.М. Лях

