
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 3 

спільного засідання постійних комісій міської ради  
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів та   

з питань землекористування, містобудування та екології 
 
 
  04.02.2016                                                                                      13.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                                 Малий зал 3 поверх 
                                                                                                          адміністративної будівлі  

                                                                                                             Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії з питань  
економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів – Адейкін М.М.    
Секретар постійної комісії з питань  
економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів – Костін О.С.  
Голова постійної комісії з питань  
землекористування, містобудування та екології         – Придворов П.А. 
Секретар постійної комісії з питань  
землекористування, містобудування та екології         – Домбровський М.О. 

    Члени постійних комісій    -     Батечко М.А. 
                                                  -     Водоп’янов К.М. 
                                                  -     Жиров І.В. 
                                                  -     Кісіль В.В. 
                                                  -     Коваль О.Є. 
                                                  -     Рудіч Л.Л. 
                                                  -     Чиж О.М. 

- Яковленко О.В. 
 
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Кіяшко В.Л. – начальник управління архітектури та містобудування 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпечення 
депутатської діяльності  
Преображенська О.І. – депутат міської ради 
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – депутат міської ради 
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів 

 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації,  громадських 
організацій міста. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Розгляд пунктів 4.3-4.7 розділу «Охорона навколишнього природного середовища» 
Програми економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 
2016 рік. 

2. Про попередній розгляд проекту плану використання коштів міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища. 

3. Про звернення начальника відділу раціонального використання земельних ресурсів щодо 
листів від органів державної влади, збройних сил України стосовно надання пільг з 
земельного податку. 

4. Про розробку детального плану території Новосодівського майданчику № 2  у 
м.Слов’янську. 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних 

комісій міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ: Визначити головуючим на спільному засіданні постійних комісій міської 

ради голову постійної комісії з питань землекористування, 
містобудування та екології Придворова П.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 

Про затвердження порядку денного спільного засідання постійних 
комісій міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету 
та фінансів та з питань землекористування, містобудування та 
екології. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій міської 

ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів та з 
питань землекористування, містобудування та екології. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф.  

Розгляд пунктів 4.3-4.7 розділу «Охорона навколишнього природного 
середовища» Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2016 рік (проект додається). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А., Соловей Л.В., Кіяшко В.Л., Лях В.М., Костін О.С., 
Преображенська О.І., Савченко С.М. 

ВИРІШИЛИ: 1.  Прийняти до відома інформацію начальника управління економічного і 
соціального розвитку Ковальової О.Ф. 
2. Погодити пункти 4.3-4.7 розділу «Охорона навколишнього природного 
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середовища» Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2016 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Соловей Л.В. 

Про попередній розгляд проекту плану використання коштів 
міського фонду охорони навколишнього природного середовища 
(звернення та інформація щодо фонду охорони навколишнього 
природного середовища додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Кіяшко В.Л., Кісіль В.В., Придворов П.А., Адейкін М.М., 
Кудря О.М., Яковленко О.В., Домбровський М.О. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома інформацію начальника відділу екології та 
природних ресурсів Соловей Л.В. щодо фонду охорони навколишнього 
природного середовища міського бюджету та порядку використання 
даних коштів. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про звернення начальника відділу раціонального використання 
земельних ресурсів щодо листів від органів державної влади, збройних 
сил України стосовно надання пільг з земельного податку (статистична 
інформація щодо розміру ставки податку додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Придворов П.А., Яковленко О.В., Адейкін М.М., Кісіль В.В., 
Домбровський М.О., Водоп’янов К.М., Самсонов О.А. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати відділу раціонального використання земельних ресурсів 
(Кудря) направити звернення до вищестоящих організацій щодо 
фінансування витрат на оплату земельного податку та дослідити питання 
надання пільг з оплати земельного податку в інших містах України. 
2) Розглянути зазначене питання після отримання відповідної інформації.  

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Кіяшко В.Л. 

Про розробку детального плану території Новосодівського 
майданчику № 2  у м.Слов’янську (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Костін О.С., Адейкін М.М., Соловей Л.В., Савченко С.М.,   
Лях В.М., Домбровський М.О. 
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ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
 

 
   
 
Голова постійної комісії  з питань 
комунальної власності та міського господарства          ___________________  М.М.Адейкін 
 
 
Голова постійної комісії  з питань 
землекористування, містобудування та екології           ___________________  П.А.Придворов 
 

   


