
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 
30.03.2016                                                            
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 IX сесію Слов’янської міської ради 7 
скликання. 
                  Прозвучав державний гімн України. 
                  Міський голова Лях В.М. зачитав Подання про утворення депутатської фракції 
Політичної партії «Опозиційний блок» та повідомив, що згідно протоколу загальних 
зборів депутатів, обраних від Слов'янської міської організації політичної партії 
«Опозиційний блок»  від 21 березня 2016 року №1 координатором депутатської фракції 
Політичної партії «Опозиційний блок» обрана Карпушкіна Олена Вікторівна. 
 
ВИСТУПИЛИ:                 Яковленко О.В. - депутат міської ради, Лях В.М. – міський голова.  
                                         Щодо надання Слов’янською міською радою проектів до 
Регіональної комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору 
інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку.                                           
 
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. Яковленко Олексій Вікторович 

 

Голосували: результати поіменного голосування додаються. 
прийнято.В  Рішення прийнято.  

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 

ВИРІШИЛИ: 
 
 

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

1. Про засудження грального бізнесу на території 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Слов’янська 
2. Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, 

адресованої Слов'янській міській раді. 
3. Про затвердження Положення про стипендію 

Слов’янської міської ради провідним та перспективним 
спортсменам міста.  

4. Про встановлення ставки транспортного податку  на 
території міста Слов’янська. 

5. Про затвердження Плану використання коштів міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища на 
2016 рік. 

6. Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг та придбання 
твердого палива і скрапленого газу інвалідам по зору 1 та 
2 групи, а також  дітям-інвалідам  по зору до 18 років. 

7. Про звільнення служби у справах дітей Слов’янської 
міської ради від сплати державного мита на 2016 рік при 
зверненні до органів державної реєстрації актів 
цивільного стану. 

8. Про приватизацію нежитлового приміщення (27,3 кв.м) за 
адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Бульварна, 2, 
приміщення 4.  

9. Про приймання у комунальну власність територіальної 
громади м. Слов’янська пам’ятки архітектури місцевого 
значення – будівлі «Дзевульский та Лянге»  (будівля 
колишньої бібліотеки) від відкритого акціонерного 
товариства «Слов’янський керамічний комбінат». 

10. Про Програму «Охорона навколишнього природного 
середовища та екологічна безпека м. Слов’янська на 2016 
– 2018 роки». 

11. Про Програму «Місцеві стимули для медичних 
працівників м. Слов’янська на 2016-2019 роки». 

12. Про Програму довгострокового переоснащення 
матеріально-технічного забезпечення діагностично-
лікувального процесу закладів охорони здоров’я міста на 
2016-2020 роки. 

13. Про затвердження Програми «Відновлення та 
модернізація інженерних систем протипожежного захисту 
житлових будинків підвищеної поверховості м. 
Слов’янська на період 2016-2018 роки». 

14. Про внесення змін до Програми соціального захисту 
деяких категорій мешканців на території Слов’янської 
міської ради на 2015-2019 роки в межах власних 
повноважень. 

15. Про внесення змін  до Програми  з утримання та розвитку 
комунального підприємства «Парк культури і відпочинку» 
на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Слов’янської 
міської ради від 28.12.2011 №15-ХХ-6 на 2016 рік. 

16. 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». 

17. 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». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 
№ 17-VI-7 «Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської міської ради 
на 2016 рік».  

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

20. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 
14.09.2006  № 19-VІ-5 «Про передачу функцій 
орендодавця бюджетним закладам та організаціям 
Слов’янської міської ради». 

21. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  
ради  VII скликання. 

22. Про  внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 10.02.2016 № 3-VI-7 “ Про затвердження структури 
виконавчих органів міської ради та загальної чисельності 
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів 
в новій редакції ” 

23. Про затвердження структури виконавчих органів міської 
ради та загальної чисельності працівників апарату міської 
ради  та її виконавчих органів.  

24. Про затвердження Положення про управління 
економічного і соціального розвитку Слов’янської міської 
ради (нова редакція) 

25. Про затвердження Положення про управління інвестицій, 
енергоефективності та зовнішніх відносин Слов’янської 
міської ради  

26. Про зміну найменування юридичної особи комунального 
закладу «Спортивний клуб за місцем проживання 
«Культурно-спортивний центр по вул. Чубаря». 

27. Про зміну штатного розпису регіонального ландшафтного 
парку «Слов’янський курорт» 

28. Про розробку детального плану території організації та 
благоустрою рекреаційної зони на перетині вулиці Миру 
та вулиці Юрія Богатикова у м. Слов’янську. 

29. Про укладення договору строкового особистого сервітуту 
на платне користування земельною ділянкою з 
товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ГРІНС» 
(вул. Василевського). 

30. Про укладення договору строкового особистого сервітуту 
на платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою – підприємцем Андрічишенним Геннадієм 
Борисовичем (вул. Василевського). 

31. Про укладення договору строкового особистого сервітуту 
на платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою – підприємцем Лук’янченко Валентиною 
Григорівною (вул. Світлодарська, колишня вул.Чубаря). 

32. Про припинення права користування та вилучення 
земельної ділянки у фізичної особи-підприємця Котенка 
Ігоря  Миколайовича. 

33. Про припинення права користування та вилучення 
земельної ділянки у Комунального підприємства 
«Слов’янське тролейбусне управління» Слов’янської 
міської ради. 

34. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Доценком Олександром 
Івановичем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Кияшко Сергієм 
Миколайовичем. 

36. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИАРА». 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЛОТОС». 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду Приватному 
підприємству «ПКФ «Укрметсплав». 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду Товариству з 
обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД 
ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ». 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МАШИНОБУДІВНИК». 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Мірзоєвій Ані 
Сережаївні. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду Публічному 
акціонерному товариству «Слов’янський завод 
«Тореласт». 

43. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Ревенко Володимиру Степановичу. 

44. Про надання земельної ділянки на умовах оренди 
гр.Гуменному Андрію Юрійовичу. 

45. Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. 
Гарібян Анічці Едуардівні. 

46. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Вініченко Світлані Іванівні. 

47. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Мотузці Сергію Петровичу. 

48. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Фесенко Олені Олексіївні. 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «КООПЕРАТИВ 
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ «НОВОЕ». 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
міській громадській організації «ГАРАЖНО-
БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «БУРАН». 

51. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр. Волощенку Анатолію Анатолійовичу. 

52. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр. Корольову Сергію Сергійовичу. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Про припинення права постійного користування землею 
та вилучення земельної ділянки, надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВА». 

54. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр. Ройку Володимиру 
Дмитровичу. 

55. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні 
Володимирівні. 

56. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ЖЕК № 6». 

57. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення 
її у власність шляхом викупу гр. Трухіній Ользі 
Володимирівні. 

58. Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою, щодо поділу земельної 
ділянки гр. Гладишу Миколі Івановичу. 

59. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
зв’язку зі зміною цільового призначення для надання її в 
оренду гр. Шевченку Валерію Геннадійовичу. 

60. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
зв’язку зі зміною цільового призначення для надання її в 
оренду Товариству з додатковою відповідальністю 
«СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА». 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Окуджаві Юрію Георгійовичу. 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Придворову Антону Павловичу. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Вологіну Юрію Івановичу. 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Вологіній Віолеті Григорівні. 

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Катасонову Олександру Івановичу. 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Маторіній Валентині Вікторівні. 

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Маторіну Євгену Борисовичу. 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Маторіній Наталі Михайлівні. 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Романчуку Павлу Сергійовичу. 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Смірнову В’ячеславу Юрійовичу. 

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Смірнову Сергію Юрійовичу. 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність 
гр. Борисенку Олександру Олександровичу. 

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

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

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

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

77. Про передачу земельної ділянки безоплатно у власність 
гр. Голубу Федору Олександровичу. 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, яка 
знаходиться у власності гр. Лебедь Ольги Юріївни. 

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, яка 
знаходиться у власності гр. Саленка Олександра 
Володимировича. 

80. Про продаж земельної ділянки гр. Зубашеву Павлу 
Павловичу. 

81. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 26.08.2011 № 33-ХIII-6 «Об утверждении проекта 
землеустройства  по отводу земельного участка и 
передаче земельного участка в аренду физическому 
лицу-предпринимателю Жидкову Игорю Ивановичу». 

82. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 27.05.2009 №11-ХХХV-5  «Об утверждении 
технической документации по землеустройству, в части 
составления документов удостоверяющих право на 
земельные участки и передаче земельных участков в 
аренду открытому акционерному обществу 
«Укртелеком». 

83. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
Слов’янської міської ради від 23.12.2015 № 41-IV-7 «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

місцевості) та передачу її в оренду Споживчому 
товариству «Символ». 

84. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для розташування тимчасової 
споруди фізичній особі-підприємцю Орлянській Ользі 
Миколаївні. 

85. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для розташування тимчасової 
споруди фізичній особі-підприємцю Багрій Наталії 
Ярославівні. 

 
 

Пустовіт С.В. - депутат міської ради. Щодо отримання 
роз’яснень з питання порядку денного «Про Програму 
«Охорона навколишнього природного середовища та 
екологічна безпека м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки». 
Соловей Л.В. - начальник відділу екології та природних 
ресурсів.  
Кісіль В.В. – депутат міської ради, запропонував виключити з 
порядку денного питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки у 
фізичної особи-підприємця Полігенька О.І.» до приведення 
земельної ділянки у відповідність із санітарними нормами, та 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розташування тимчасової споруди фізичній 
особі-підприємцю Руденко Нелі Павлівні» для додаткового 
вивчення матеріалів. 

 
     Голосували: 

1. Прийняти порядок денний за основу:  
протокол лічильної комісії № 2 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються. 
Рішення прийнято за основу. 
 
2. За пропозицію депутата Кісіля В.В.: 
 протокол лічильної комісії № 3 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Процедурне рішення прийнято. 
  
3. В цілому за порядок денний: 
протокол лічильної комісії № 4 від 30.03.2016 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. Чиж Олексій Миколайович 
3. Щудро Наталія Вікторівна 

 
Голосували: протокол лічильної комісії № 5 від 30.03.2016 та 



результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.  
 

Міський голова Лях В.М. повідомив про надходження до міської ради 13 депутатських 
запитів від депутатів Слов'янської міської організації Політичної партії «Опозиційний 
блок», які запропонував розглянути як депутатські звернення протягом 10 днів. 
Заперечень не виникло. 
4. СЛУХАЛИ: Про голосування за проекти рішень у разі відсутності 

зауважень та пропозицій в цілому, а однакових по суті рішень 
– блоками. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В. – депутат міської ради. 
ВИРІШИЛИ:       У разі відсутності зауважень та пропозицій за проекти рішень 

голосувати в цілому, а за однакові по суті рішення - блоками. 
 

Голосували: протокол лічильної комісії № 6 від 30.03.2016 та  
результати поіменного голосування додаються.    

 Процедурне рішення прийнято.  
 

5. СЛУХАЛИ: Про засудження грального бізнесу на території м. 
Слов’янська.  

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

Голосували: протокол лічильної комісії № 7 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Процедурне рішення прийнято.  
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного електронної петиції, 
адресованої Слов’янській міській раді. 

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

 
Рішення № 2- IX - 7 додається. 
Голосували: протокол лічильної комісії № 8 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.  

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про стипендію Слов'янської 
міської ради провідним та перспективним спортсменам 
міста. 

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

Рішення № 3 - IX - 7 додається. 
Голосували: протокол лічильної комісії № 9 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.  
 

8. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставки транспортного податку на 
території міста Слов’янська.  

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 4 - IX - 7 додається. 

Голосували: протокол лічильної комісії № 10 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.  
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану використання коштів міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища на 2016 
рік. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 - IX - 7 додається. 



Голосували: протокол лічильної комісії № 11 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.  
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг 
та затвердження Порядку надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг та придбання твердого палива і 
скрапленого газу інвалідам по зору 1 та 2 групи, а також 
дітям-інвалідам по зору до 18 років. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 6 - IX - 7 додається. 

Голосували: протокол лічильної комісії № 12 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято. 
11. СЛУХАЛИ: Про звільнення служби у справах дітей Слов'янської міської 

ради від сплати державного мита на 2016 рік при зверненні до 
органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

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

Голосували: протокол лічильної комісії № 13 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято. 
12. СЛУХАЛИ: Про приватизацію нежитлового приміщення (27,3 кв.м.) за 

адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Бульварна,2, 
приміщення 4». 

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

Голосували: протокол лічильної комісії № 14 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято. 
13. СЛУХАЛИ: Про приймання у комунальну власність територіальної 

громади м. Слов’янська пам’ятки архітектури місцевого 
значення – будівлі «Дзевульський та Лянге» (будівля колишньої 
бібліотеки) від відкритого акціонерного товариства 
«Слов’янський керамічний комбінат». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 9- IX- 7 додається. 

Голосували: протокол лічильної комісії № 15 від 30.03.2016 та 
результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято. 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм  міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова, 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 10- IX - 7 по 13- IX - 7  додаються. 

 Голосували за блок питань: 
1. Про Програму «Охорона навколишнього 

природного середовища та екологічна безпека 
м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки». 

2. Про Програму «Місцеві стимули для медичних 
працівників м. Слов’янська на 2016-2019 роки». 

3. Про Програму довгострокового переоснащення 
матеріально-технічного забезпечення 
діагностично-лікувального процесу закладів 
охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки. 

4. Про затвердження Програми «Відновлення та 
модернізація інженерних систем 



протипожежного захисту житлових будинків 
підвищеної поверховості м. Слов’янська на 
період 2016-2018 роки». 

 
 протокол лічильної комісії № 16 від 30.03.2016 та результати    
 поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті. 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В. – депутат міської ради. 

Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 14- IX – 7 по 22- IX – 7 додається. 

Голосували за блок питань: 
1.    Про внесення змін до Програми соціального захисту 

деяких категорій мешканців на території Слов’янської 
міської ради на 2015-2019 роки в межах власних 
повноважень. 

2. Про внесення змін  до Програми  з утримання та розвитку 
комунального підприємства «Парк культури і відпочинку» 
на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Слов’янської 
міської ради від 28.12.2011 №15-ХХ-6 на 2016 рік. 

3. 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». 

4. 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». 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 
№ 17-VI-7 «Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської міської ради 
на 2016 рік».  

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

7. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 
14.09.2006  № 19-VІ-5 «Про передачу функцій 
орендодавця бюджетним закладам та організаціям 
Слов’янської міської ради». 

8. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  
ради  VII скликання. 

9. Про  внесення змін до рішення Слов’янської міської ради 
від 10.02.2016 № 3-VI-7 “ Про затвердження структури 
виконавчих органів міської ради та загальної чисельності 
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів 
в новій редакції ” 

 протокол лічильної комісії № 17 від 30.03.2016 та результати    
 поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.           
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчих органів міської 
ради та загальної чисельності працівників апарату міської 
ради та її виконавчих органів. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 23-IX -7 додається. 



 Голосували: протокол лічильної комісії № 18 від 30.03.2016 та   
 результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.           
 

Савченко С.М. – депутат міської ради, оголосив про відкликання свого голосу «за» при 
голосуванні за питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до рішень 
міської ради». 
17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління економічного і 

соціального розвитку Слов'янської міської ради (нова 
редакція). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 24- IX -7 додається. 
 Голосували: протокол лічильної комісії № 19 від 30.03.2016 та   
 результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.           
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління інвестицій, 
енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської 
міської ради. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  25- IX -7 додається. 

Голосували: протокол лічильної комісії № 20 від 30.03.2016 та   
 результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.           
 

19. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування юридичної особи комунального 
закладу «Спортивний клуб за місцем проживання 
«Культурно-спортивний центр по вул. Чубаря». 

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

Голосували: протокол лічильної комісії № 21 від 30.03.2016 та   
 результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.           
 

20. СЛУХАЛИ: Про зміну штатного розпису регіонального ландшафтного 
парку «Слов’янський курорт». 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова 
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В. – депутат міської ради. Повідомив, що не буде брати 

участі в голосуванні по даному питанню. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №  27- IX -7 додається. 

 

Голосували: протокол лічильної комісії № 22 від 30.03.2016 та   
 результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.           
 

21. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території організації та 
благоустрою рекреаційної зони на перетині вулиці Миру та 
вулиці Юрія Богатикова у м. Слов’янську.  

ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення №  28- IX -7 додається. 
Голосували: протокол лічильної комісії № 23 від 30.03.2016 та   
 результати поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.           
 



22. СЛУХАЛИ: Про укладення договору строкового особистого сервітуту на 
платне користування земельною ділянкою. 

ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М.- міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення з № 29- IX -7 по № 31- IX -7   додаються. 
Голосували за блок питань: 

1. Про укладення договору строкового особистого сервітуту 
на платне користування земельною ділянкою з 
товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ГРІНС» 
(вул. Василевського). 

2. Про укладення договору строкового особистого сервітуту 
на платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою – підприємцем Андрічишенним Геннадієм 
Борисовичем (вул. Василевського). 

3. Про укладення договору строкового особистого сервітуту 
на платне користування земельною ділянкою з фізичною 
особою – підприємцем Лук’янченко Валентиною 
Григорівною (вул. Світлодарська, колишня вул.Чубаря). 

Протокол лічильної комісії № 24 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.           
 

23. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування та вилучення земельної 
ділянки. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 32 – IX – 7 та № 33 – IX – 7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про припинення права користування та вилучення 

земельної ділянки у фізичної особи-підприємця Котенка 
Ігоря  Миколайовича. 

2. Про припинення права користування та вилучення 
земельної ділянки у Комунального підприємства 
«Слов’янське тролейбусне управління» Слов’янської 
міської ради. 

Протокол лічильної комісії № 25 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.         
 

24. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. - міський голова. 
ВИРІШИЛИ: 
 

Рішення № 34-IX-7 та № 36-IX-7  додаються. 
Голосували за блок питань: 

1. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Доценком Олександром 
Івановичем. 

2. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
фізичною особою-підприємцем Кияшко Сергієм 
Миколайовичем. 

3. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИАРА». 

Протокол лічильної комісії № 26 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.         
 

25. 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 № 37- IX -7 по № 42- IX -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 Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ЛОТОС». 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду Приватному 
підприємству «ПКФ «Укрметсплав». 

3. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду Товариству з 
обмеженою відповідальністю «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД 
ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ». 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МАШИНОБУДІВНИК». 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Мірзоєвій Ані 
Сережаївні. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду Публічному 
акціонерному товариству «Слов’янський завод 
«Тореласт». 

 
Протокол лічильної комісії № 27 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.         
26. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки на умовах оренди. 
ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М. – міський голова. 
 

 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення з № 43- IX -7 по №  48- IX -7 додаються. 
Голосували за блок питань: 

1.  Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Ревенко Володимиру Степановичу. 

2.  Про надання земельної ділянки на умовах оренди 
гр.Гуменному Андрію Юрійовичу. 

3.   Про надання земельної ділянки на умовах оренди гр. 
Гарібян Анічці Едуардівні. 

4.   Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Вініченко Світлані Іванівні. 

5.  Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Мотузці Сергію Петровичу. 

6. Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній 
особі-підприємцю Фесенко Олені Олексіївні. 

 
 
Протокол лічильної комісії № 28 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    



 Рішення прийняті.         
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 
земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення з № 49- IX -7 по № 53- IX -7 додаються 
Голосували за блок питань: 

1. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «КООПЕРАТИВ 
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ «НОВОЕ». 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
міській громадській організації «ГАРАЖНО-
БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «БУРАН». 

3. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. Волощенку Анатолію Анатолійовичу. 

4. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. Корольову Сергію Сергійовичу. 

5. Про припинення права постійного користування землею 
та вилучення земельної ділянки, надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВАРИСТВУ З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НИВА». 

 
Протокол лічильної комісії № 29 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.         
 

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

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 54- IX -7 по № 55- IX -7 додаєтюся. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр. Ройку Володимиру 
Дмитровичу. 

2.   Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність гр.Збрицькій Тетяні 
Володимирівні. 

Протокол лічильної комісії № 30 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.         
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Комунальному підприємству Слов’янської міської ради «ЖЕК 
№6» 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 56 - IX-7 додається. 



Протокол лічильної комісії № 31 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.         
 

30. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для відведення її у власність 
шляхом викупу гр. Трухіній Ользі Володимирівні. 

 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 57- IX-7 додається. 

Протокол лічильної комісії № 32 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.         
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою, щодо поділу земельної ділянки гр. Гладишу 
Миколі Івановичу. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 58- IX -7 додається. 
Протокол лічильної комісії № 33 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.         
 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у зв’язку зі зміною цільового 
призначення для надання її в оренду. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 

земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 59- IX -7 та № 60- IX -7 додаються. 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
зв’язку зі зміною цільового призначення для надання 
її в оренду гр. Шевченку Валерію Геннадійовичу. 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
зв’язку зі зміною цільового призначення для надання 
її в оренду Товариству з додатковою відповідальністю 
«СЛОВ’ЯНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА». 

Протокол лічильної комісії № 34 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.       
 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання 

земельних ресурсів. 
ВИРІШИЛИ: Рішення з № 61- IX -7 по № 77- IX -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу її 



безоплатно у власність гр. Окуджаві Юрію 
Георгійовичу. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Придворову Антону 
Павловичу. 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Вологіну Юрію 
Івановичу. 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Вологіній Віолеті 
Григорівні. 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Катасонову Олександру 
Івановичу. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Маторіній Валентині 
Вікторівні. 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Маторіну Євгену 
Борисовичу. 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Маторіній Наталі 
Михайлівні. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Романчуку Павлу 
Сергійовичу. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Смірнову В’ячеславу 
Юрійовичу. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Смірнову Сергію 
Юрійовичу. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її 
безоплатно у власність гр. Борисенку Олександру 
Олександровичу. 

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

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

15. Про затвердження технічної документації із 



землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її 
безоплатно у власність гр. Анікєєвій Тетяні 
Сергіївні. 

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

17. Про передачу земельної ділянки безоплатно у 
власність гр. Голубу Федору Олександровичу. 

Протокол лічильної комісії № 35 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.       
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться у 
власності. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 78- IX -7 та № 79- IX -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, яка 
знаходиться у власності гр. Лебедь Ольги Юріївни. 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, яка 
знаходиться у власності гр. Саленка Олександра 
Володимировича. 

Протокол лічильної комісії № 36 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.       
 

35. СЛУХАЛИ: Про продаж земельної ділянки гр. Зубашеву Павлу Павловичу. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 80- IX -7 додається. 

Протокол лічильної комісії № 37 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.       
 

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до земельних рішень Слов'янської міської 
ради. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 81- IX -7 та № 82 - IX -7 додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської 

ради від 26.08.2011 № 33-ХIII-6 «Об утверждении 
проекта землеустройства  по отводу земельного 
участка и передаче земельного участка в аренду 
физическому лицу-предпринимателю Жидкову 
Игорю Ивановичу». 

2. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської 
ради від 27.05.2009 №11-ХХХV-5  «Об утверждении 
технической документации по землеустройству, в 
части составления документов удостоверяющих 
право на земельные участки и передаче земельных 
участков в аренду открытому акционерному 



обществу «Укртелеком». 
 

Протокол лічильної комісії № 38 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийняті.       
 

37. СЛУХАЛИ:  Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
Слов’янської міської ради від 23.12.2015 № 41-IV-7 «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачу її в оренду Споживчому 
товариству «Символ». 

 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 83- IX -7 додається. 

Протокол лічильної комісії № 39 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.       
38. СЛУХАЛИ Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розташування тимчасової споруди. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 84- IX -7 та № 85- IX -7  додаються. 

Голосували за блок питань: 
1. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для розташування 
тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю 
Орлянській Ользі Миколаївні. 

2. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для розташування 
тимчасової споруди фізичній особі-підприємцю 
Багрій Наталії Ярославівні. 

 

Протокол лічильної комісії № 40 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

 Рішення прийнято.       
39. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів лічильної комісії 1 пленарного 

засідання IX сесії Слов'янської міської ради 7 скликання 
 

ІНФОРМУВАВ: Вербська Н.В. – голова лічильної комісії. 
ВИРІШИЛИ:  Затвердити протоколи лічильної комісії. 

Протокол лічильної комісії № 41 від 30.03.2016 та результати 
поіменного голосування додаються.    

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

 


