
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 4 

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

містобудування та екології, з питань комунальної власності та міського господарства,  
з питань  охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики та 

з питань  депутатської діяльності,  законності, правопорядку, регуляторної політики та 
протидії корупції 

 
 
  08.02.2016                                                                                      14.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                                Малий зал 3 поверх 
                                                                                                          адміністративної будівлі  

                                                                                                             Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
26 депутатів - членів постійних комісій  (список додається) 
19 запрошених осіб (список додається).             
На спільному засіданні постійних комісій присутні представники засобів масової 
інформації, громадських організацій міста. 
 
Спільне засідання постійних комісій міської ради  проводиться на підставі  розпорядження 
міського голови від 21.01.2016 № 21-р 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

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 затвердження Програми соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб на 2016 
– 2020 роки на території Слов'янської міської ради. 

3. Про затвердження Програми соціального захисту дітей-інвалідів  на 2016 – 2020 роки на 
території Слов'янської міської ради. 

4. 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».  

5. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради на 2016 рік.  

6. Про надання пільг на харчування дітей у шкільних та дошкільних навчальних закладах за 
рахунок місцевого бюджету м. Слов’янська.  

7. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 1 «ЗІРОЧКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

8. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 20 «ТЕРЕМОК» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

9. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 24 «РАКЕТА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
10. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)  № 28 «ЛАСТІВКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

11. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 30 «КАЗКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

12. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 33 «ЧЕРВОНЕ СОНЕЧКО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

13. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 37 «ДЗВІНОЧОК» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

14. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 43 «РОМАШКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

15. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 44 «ЯБЛУНЬКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

16. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 55 «ЛЕЛЕКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

17. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 2 «ОЛЕНКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

18. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 3 «РОМАШКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

19. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 «КВІТОНЬКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

20. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ № 6 «СОНЕЧКО» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

21. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 8 «ОРЛЯТКО» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

22. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 11 «СТРУМОК» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

23. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 15 «КОЛОСОК» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

24. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ № 16 «РУШНИЧОК» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

25. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 18 «ЛАСТІВКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

26. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 25 «ДЮЙМОВОЧКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

27. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 



 

 3

ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 54 «ЗОЛОТА РИБКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

28. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 56 «КАТЮША» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

29. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 66 «ЖУРАВЛИК» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

30. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 70 «СОНЕЧКО» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

31. Про організацію проведення конкурсу на визначення балансоутримувача об’єкту 
благоустрою зеленого господарства в м. Слов’янську 

32. 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 

33. Про затвердження положення про фінансове управління Слов’янської міської ради (нова 
редакція). 

34. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у міжсесійний період, за 
2015 рік. 

35. 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» 

36. Про затвердження Положення про транспортний податок на території міста Слов’янська 
на 2016 рік. 

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

38. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з комунальної власності 
територіальної громади м. Києва у комунальну власність територіальної громади            
м. Слов’янська.  

39. Про припинення права комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська. 
40. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади        

м. Слов’янська, які підлягають приватизації в 2016-2017 роках. 
41. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 19.02.2014 № 11-LVIII-6 

«Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВЯТОГІРСЬКЕ 
ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО».  

42. 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».  

43. Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності 
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів в новій редакції 

44. Про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) органів самоорганізації населення 
міста Слов’янська у 2016 році. 

45. Про внесення змін до рішення міської ради  від 02.12.2015 № 13-II-7 «Про утворення 
виконавчого комітету Слов’янської міської ради».  

46. Про план роботи Слов’янської міської ради 7 скликання на 2016 рік. 
47. Про зміну особового складу постійних комісій Слов’янської міської ради. 
48. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 

земельною ділянкою з приватним підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Вільна, 5 А). 
49. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 

земельною ділянкою з приватним підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Свободи,34 А). 
50. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 

земельною ділянкою з приватним підприємством «УКРСЛАВТОРГ» (вул. Торська, 55 А). 
51. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
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земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем Фоменко Віталієм Євгеновичем 
(пров. Калініна,6). 

52. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем Чабаненко Іриною Іванівною 
(пров. Маломіський). 

53. Про розробку детального плану території індивідуальної садибної забудови в районі   
сел. Семенівка м. Слов’янська. 

54. Про розробку детального плану території індивідуальної садибної забудови по             
вул. Паркова  м. Слов’янська. 

55. Про затвердження детального плану території організації та благоустрою рекреаційної 
зони озера Вейсове в межах регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» у 
м. Слов’янську.  

56. Про розробку детального плану території Новосодівського майданчика №2 у                   
м. Слов’янську. 

57. 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. 

58. Питання щодо регулювання земельних правовідносин. 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних 

комісій міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М.  щодо пропозиції придбання  в комунальну власність будівлі БК 

ім. Леніна, яка була підтримана депутатами. 
Алтуніна О.М., Кісіль В.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що спільне засідання скликане за ініціативою міського 
голови, визначити головуючим на спільному засіданні постійних комісій 
міської ради міського голову Ляха Вадима Михайловича. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про затвердження порядку денного спільного засідання постійних 
комісій міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М. 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій міської 
ради. 
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ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

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». 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про затвердження Програми соціального захисту та реінтеграції 
бездомних осіб на 2016 – 2020 роки на території Слов'янської міської 
ради. 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кім Ж.М., Яковленко О.В., Преображенська О.І.,          
Лях В.М. 
 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати постійній комісії міської ради з питань  охорони 
здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики (Смирнов) дослідити з 
виїздом на місце роботу Центру обліку бездомних з будинком нічного 
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перебування та заслухати на засіданні комісії інформацію про роботу 
установи. 
2) 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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про затвердження Програми соціального захисту дітей-інвалідів  на 
2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М. 

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». 

ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М., Дубограй І.В., Лях В.М., Кочуков Д.Г.  
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
включити 
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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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
території Слов’янської міської ради на 2016 рік.  
Інформувала про внесення змін та доповнень до проекту згідно з 
рекомендаціями постійної комісії міської ради з питань економічної 
політики, бізнесу, бюджету та фінансів від 04.02.2016. 

ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М., Соловей Л.В., Пахомов О.В., Лях В.М.. Пустовіт С.В., 
Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Кім Ж.М., Кісіль В.В., Придворов П.А., 
Дубограй І.В., Водоп’янов К.М., Вінниченко В.П. 
 

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» - 3;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.   Рішення не прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 3;  «Проти» - 1;  «Утрималось» - 0.   Рішення не прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 2;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Овчаренко В.М. 

Про надання пільг на харчування дітей у шкільних та дошкільних 
навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету м. Слов’янська.  

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
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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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про голосування за однакові по суті питання щодо створення 
комунальних закладів освіти блоком. 

ВИРІШИЛИ: Голосувати за однакові по суті питання щодо створення комунальних 
закладів освіти блоком. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Овчаренко В.М. 

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 1 «ЗІРОЧКА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 20 «ТЕРЕМОК» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 24 «РАКЕТА» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)  № 28 «ЛАСТІВКА» 
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СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО 
ТИПУ № 30 «КАЗКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 33 «ЧЕРВОНЕ 
СОНЕЧКО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО 
ТИПУ № 37 «ДЗВІНОЧОК» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО 
ТИПУ № 43 «РОМАШКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО 
ТИПУ № 44 «ЯБЛУНЬКА» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ 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» 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО 
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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» 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про організацію проведення конкурсу на визначення 
балансоутримувача об’єкту благоустрою зеленого господарства в       
м. Слов’янську. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
включити 
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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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

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. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Яковленко О.В., Кочуков Д.Г. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження положення про фінансове управління Слов’янської 
міської ради (нова редакція). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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 
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фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
14. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у 
міжсесійний період, за 2015 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
15. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
01.07.2015 № 5-LXXI Х-6 «Про затвердження Положення про податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста 
Слов’янська». 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4;  «Проти» - 1;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.   Рішення прийнято. 

 
16. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження Положення про транспортний податок на території 
міста Слов’янська на 2016 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
17. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

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

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Лях В.М., Яковленко О.В. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
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екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
18. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з комунальної 
власності територіальної громади м. Києва у комунальну власність 
територіальної громади  м. Слов’янська.  

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
19. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про припинення права комунальної власності територіальної 
громади м. Слов’янська. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
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правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
20. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська, які підлягають приватизації 
в 2016-2017 роках. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М., Яковленко О.В. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
21. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
19.02.2014 № 11-LVIII- 6 «Про припинення КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СВЯТОГІРСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО».  

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
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«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
22. СЛУХАЛИ: Коноваленко І.І. 

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».  

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
23. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та 
загальної чисельності працівників апарату міської ради та її 
виконавчих органів в новій редакції (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Усіченко В.Г., Яковленко О.В., Кочуков Д.Г. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
24. СЛУХАЛИ: Степанова О.О. 

Про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) органів 
самоорганізації населення міста Слов’янська у 2016 році. 

ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А. запропонував  в п.3 проекту рішення  слова «Комітетам 
мікрорайонів»  замінити словами «Комітетам мікрорайонів спільно з 
робочою групою з організації проведення звітно-виборчих зборів 
(конференцій) органів самоорганізації населення міста Слов’янську  2016 
році»  
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням пропозиції 
Самсонова О.А., 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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
25. СЛУХАЛИ: Степанова О.О. 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 02.12.2015 № 13-II-7 
«Про утворення виконавчого комітету Слов’янської міської ради».  

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Кононенко Ю.Г., Преображенська О.І. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
26. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про план роботи Слов’янської міської ради 7 скликання на 2016 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 

 
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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
27. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про зміну особового складу постійних комісій Слов’янської міської 
ради. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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28. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з приватним підприємством 
«УКРСЛАВТОРГ» (вул. Вільна, 5 А). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Придворов П.А., Кочуков Д.Г., Пустовіт С.В., Алтуніна О.М., 
Кудря О.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
29. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з приватним підприємством 
«УКРСЛАВТОРГ» (вул. Свободи,34 А). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Придворов П.А., Кочуков Д.Г., Пустовіт С.В., Алтуніна О.М., 
Кудря О.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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30. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з приватним підприємством 
«УКРСЛАВТОРГ» (вул. Торська, 55 А). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Придворов П.А., Кочуков Д.Г., Пустовіт С.В., Алтуніна О.М., 
Кудря О.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
31. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем 
Фоменко Віталієм Євгеновичем (пров. Калініна,6). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Придворов П.А., Кочуков Д.Г., Щудро Н.В., Лях В.М., 
Преображенська О.І., Кім Ж.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 3;  «Проти» - 1;  «Утрималось» - 0.   Рішення не прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 2;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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32. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем 
Чабаненко Іриною Іванівною (пров. Маломіський). 

ВИСТУПИЛИ: Придворов П.А. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
33. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про розробку детального плану території індивідуальної садибної 
забудови в районі   сел. Семенівка м. Слов’янська. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Кудря О.М. 
 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку з необхідністю додаткового вивчення та доопрацювання, 
відкласти розгляд даного питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
34. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про розробку детального плану території індивідуальної садибної 
забудови по вул. Паркова  м. Слов’янська. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
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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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
35. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про затвердження детального плану території організації та 
благоустрою рекреаційної зони озера Вейсове в межах регіонального 
ландшафтного парку «Слов’янський курорт» у м. Слов’янську.  

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
36. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

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

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Кушнарьов С.М. 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
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денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 

фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 3;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.   Рішення не прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 2.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
37. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
 

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» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
38. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Питання щодо регулювання земельних правовідносин (список проектів 
рішень додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Щудро Н.В., Придворов П.А., Яковленко О.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням рекомендацій профільної 
комісії. 
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ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 7;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
39.  РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. про організацію прийому громадян депутатами міської ради 

Кочуков Д.Г. щодо здійснення ним прийому громадян на 20 виборчому 
окрузі. 
Дубограй І.В. про відновлення роботи Слов’янського курорту. 
Підлісний Ю.І. щодо  виїзду до Центру обліку бездомних з будинком 
нічного перебування у вечірній час. 

 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії  з питань 
комунальної власності та міського господарства          ___________________ В.П.Вінниченко 

 
 
  Заступник голови постійної комісії  з питань  
економічної політики, бюджету і фінансів                    ___________________  І.В.Жиров 
 
 
Голова постійної комісії  з питань 
землекористування, містобудування та екології           ___________________  П.А.Придворов 
 

  Голова постійної комісії  з питань  
депутатської діяльності, законності, правопорядку,  
регуляторної політики та протидії корупції                  ___________________  С.М.Савченко 
 
Голова  постійної комісії  з питань 
охорони здоров’я, освіти, соціальної  
та молодіжної політики                                                    ___________________   В.С.Смирнов  
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                                                                     Додаток №1 
                                                                                                         до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                      постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 08.02.2016  № 4   
                                              
 

СПИСОК  ПРИСУТНІХ  ДЕПУТАТІВ – ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 
       на спільному засіданні  постійних комісій міської ради  

08.02.2016 року 
    

Постійна комісія з питань  
економічної  політики, бізнесу, бюджету та фінансів: 

1. Жиров Ігор Володимирович Заступник голови постійної комісії  
2. Батечко Микола Андрійович Член постійної комісії 
3. Коваль Олена Євгенівна Член постійної комісії 
4. Пустовіт Сергій Вікторович Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
комунальної власності та міського господарства: 

5. Вінниченко Віктор Петрович Заступник голови постійної комісії 
6. Вербська Наталія Володимирівна Член постійної комісії 
7. Кушнарьов Сергій Миколайович Член постійної комісії 
8. Харченко Андрій Олексійович Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
землекористування, містобудування та екології: 

9. Придворов Павло Анатолійович Заступник голови постійної комісії 
10.Водоп’янов Костянтин Миколайович Член постійної комісії 
11.Кісіль Віктор Вікторович Член постійної комісії 
12.Рудіч Лілія Леонідівна Член постійної комісії 
13.Яковленко Олексій Вікторович Член постійної комісії 
Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

регуляторної політики та протидії корупції: 
14.Савченко Сергій Миколайович Голова постійної комісії 
15.Алтуніна Ольга Миколаївна Член постійної комісії 
16.Зінченко Леонід Григорович Член постійної комісії 
17.Кононенко Юрій Генріхович Член постійної комісії 
18.Кочуков Дмитро Геннадійович Член постійної комісії 
19.Самсонов Олександр Анатолійович Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики: 

20.Смирнов Віктор Сергійович Голова постійної комісії 
21.Бондаренко Костянтин Володимирович Член постійної комісії 
22.Дубограй Ігор Валерійович Член постійної комісії 
23.Кишинська Ольга Леонідівна Член постійної комісії 
24.Ліхота Олександр Валерійович Член постійної комісії 
25.Преображенська Ольга Іванівна Член постійної комісії 
26.Щудро Наталія Вікторівна Член постійної комісії 
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                                                                                                                         Додаток №2 
                                                                                                          до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                       постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 08.02.2016  № 4   
 
 

СПИСОК  ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ 
на спільному засіданні  постійних комісій міської ради 

08.02.2016 року 
 
1. Лях В.М. – міський голова 
2. Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
3. Євсюков А.П. – начальник управління соціального захисту населення 
4. Кім Ж.М. – секретар міської ради 
5. Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
6. Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
7. Коноваленко І.І. – головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами 
8. Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів  
9. Мала Л.М.- начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності 
10.Мірошниченко В.О.- гол. спеціаліст відділу з орг. забезпечення депутатської діяльності 
11.Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту 
12.Моторіна Т.П. – начальник відділу кадрової роботи 
13.Овчаренко В.М. – начальник відділу освіти 
14.Пахомов О.В. – заступник начальника управління архітектури та містобудування 
15.Підлісний Ю.І. –  заступник міського голови 
16.Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів 
17.Степанова О.О. – начальник організаційного відділу 
18.Усіченко В.Г. – начальник Слов’янського міськрайонного управління юстиції 
19.Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності 

 
                  

 
 


