
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 
10.03.2016                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         09.00 

 

Велика сесійна зала адміністративної 
будівлі міської ради 
Всього обрано - 36 депутатів 
Були присутні – 29 депутатів 
Були відсутні – 7 депутатів 
(Список реєстрації депутатів додається) 

 
В роботі сесії брали участь начальники відділів та управлінь Слов’янської міської 

ради, були присутні представники громадських організацій міста та засобів масової 
інформації  (реєстраційні форми додаються). 

 Міський голова Лях В.М. відкрив VIII ( 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. Вербська Наталія Володимирівна 
2. Кушнарьов Сергій Миколайович 
3. Пустовіт Сергій Вікторович 

 

Голосували: результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИВ: Лях В.М. – міський голова. Запропонував внести до порядку 

денного восьмим пунктом питання «Про інформацію міського 
голови щодо звернень з питань функціонування залів гральних 
автоматів на території міста Слов’янська». 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Про запит депутата міської ради Яковленка О.В. 
2. Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку території Слов'янської міської ради 
на 2015 рік 

3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
за 2015 рік 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 
№ 13-XXV-6 «Про затвердження Цільової програми 
розвитку фізичної культури та спорту  в м. Слов’янську на 



 
 
 
 
 
 
 
 

2012-2016 роки». 
5. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

10.02.2012 № 17-VI-7 «Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку території 
Слов'янської міської ради на 2016 рік». 

6. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради 
від 10.02.2016 № 14-VI-7 «Про затвердження Переліку 
об’єктів та заходів житлово-комунального господарства, 
фінансування яких  у 2016 році буде здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська». 

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

8. Про інформацію міського голови щодо звернень з питань 
функціонування залів гральних автоматів на території 
міста Слов’янська. 

 

Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу:  
протокол лічильної комісії № 2 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято за основу. 
 

2. За пропозицію міського голови Ляха В.М. внести до 
порядку денного питання «Про інформацію міського голови 
щодо звернень з питань функціонування залів гральних 
автоматів на території міста Слов’янська». 
 

Протокол лічильної комісії № 3 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Пропозиція міського голови Ляха В.М. прийнята. 
 

3. В цілому за порядок денний: 
протокол лічильної комісії № 4 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято. 
 

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

наступному складі: 
1. Водоп’янов Костянтин Миколайович 
2. Самсонов Олександр Анатолійович 
3. Яковленко Олексій Вікторович 
  

Голосували: протокол лічильної комісії № 5 від 10.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято.  
 

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

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

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 6 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

5. 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: 
протокол лічильної комісії № 7 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Процедурне рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання Програми економічного і соціального 
розвитку території Слов'янської міської ради на 2015 рік». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 2-VIII-7 додається. 

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 8 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 
2015 рік. 

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

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 9 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради.  
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИВ: Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і 

соціального розвитку інформувала щодо необхідності внесення 
наступних доповнень до проекту «Про внесення доповнень до 
рішення міської ради від 10.02.2016 № 17-VІ-7 “Про 
затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
території Слов'янської міської ради на 2016рік”  а саме: 
- захід 1.2.2. доповнити назвою вул. Пирогова;  
- додати захід 2.11. - “Реконструкція житлового будинку вул. 
Нарвська, 4 (газопостачання) у м.Слов’янську Донецької області 
“ на суму 220,724 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. 

ВИРІШИЛИ: Рішення з № 4-VIII-7 по № 7-VIII-7  додаються. 
Голосували:  
     1. За пропозицію міського голови Ляха В.М. за проекти 
рішень «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради» 
голосувати блоком» з урахуванням вищезазначених доповнень та 
рекомендації постійних комісій. 
Протокол лічильної комісії № 10 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Процедурне рішення прийнято.  

2. За блок питань «Про внесення змін та доповнень до рішень 
міської ради»:  

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 
№ 13-XXV-6 «Про затвердження Цільової програми 
розвитку фізичної культури та спорту  в м. Слов’янську на 
2012-2016 роки». 

2. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 
10.02.2012 № 17-VI-7 «Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку території 
Слов'янської міської ради на 2016 рік». 

3. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 



10.02.2016 № 14-VI-7 «Про затвердження Переліку 
об’єктів та заходів житлово-комунального господарства, 
фінансування яких  у 2016 році буде здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська». 

 
4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 23.12.2015 № 25-IV-7 «Про міський бюджет на 2016 
рік». 

протокол лічильної комісії № 11 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.  
Рішення прийняті. 
 

9.СЛУХАЛИ: Про інформацію міського голови щодо звернень з питань 
функціонування залів гральних автоматів на території міста 
Слов’янська. 
 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8-VIII-7 додається. 

Голосували: 
протокол лічильної комісії № 12 від 10.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів лічильної комісії. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити протоколи лічильної комісії з додатками. 

Голосували: 
Рішення прийнято (результати поіменного голосування та 
протокол лічильної комісії № 13 від 10.03.2016 додаються). 

 
Міський голова Лях В.М. VIII (позачергову) сесію Слов’янської міської ради 7 скликання 
оголосив закритою. 
 
 
      Міський голова                                                  В.М. Лях 

 


