Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 13
спільного засідання постійних комісій міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства та з питань економічної політики,
бізнесу, бюджету та фінансів, за участю представників постійних комісій міської ради з
питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної політики та
протидії корупції, з питань землекористування, містобудування та екології та
з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики
09.09.2016
м. Слов’янськ

13.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

Присутні:
15 депутатів - членів постійних комісій (список додається)
19 запрошені особи (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 25.08.2016 № 263-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Про надання згоди на передачу з державної до комунальної власності територіальної
громади м. Слов’янська житлового будинку, який розташований за адресою: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Героїв Чорнобиля,16 (колишня Комсомольська).
Про внесення змін у рішення Слов’янської міської ради від 10.02.2016 № 12-VI-7 «Про
затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади
м. Слов’янська, які підлягають приватизації в 2016 -2017 роках».
Про приватизацію нежитлової будівлі та пральні, розташованих за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Світлодарська (колишня Чубаря), 60.
Про визначення організатора конкурсу з призначення управителя багатоквартирного
будинку.
Про передачу майна з комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні
обласної ради.
Про прийняття в комунальну власність територіальної громади м. Слов’янська
нежитлового вбудованого приміщення.
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Грунським В’ячеславом
Вікторовичем.
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем М'ясоєдовим Михайлом
Олександровичем.
Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з приватним підприємством «УКРСЛАВТОРГ».

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

Про відміну п.6 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6
Про відміну п.7 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6
Про відміну п.8 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6
Про відміну п.9 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» від 13.12.2013 № 11-LIV-6
Про відміну п.3 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» від 03.02.2014 № 11-LVII-6
Про відміну п.4 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6
Про відміну п.5 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6
Про відміну п.6 додатку до рішення «Про укладання договорів строкового особистого
сервітуту» » від 03.02.2014 № 11-LVII-6
Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства Слов’янської
міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік.
Про затвердження Програми з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на
прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових
будинків індивідуальної забудови у м. Слов’янськ на 2016 – 2018 роки.
Про затвердження Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в
багатоквартирних жилих будинках мікрорайону «Масложир» в м. Слов’янськ на 20162017 р.р.
Про внесення змін до 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» (із змінами).
Про прийняття заходів щодо припинення діяльності полігону твердих побутових
відходів.
Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про
затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень».
Про затвердження Положення про Порядок проведення Конкурсу міні-проектів,
спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади м. Слов’янська.
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку території
Слов’янської міської ради за перше півріччя 2016 року.
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» (із змінами та доповненнями).
Про внесення змін до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-II-7 «Про затвердження
плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2016 рік».
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.09.2004 № 13-XIX-24
«О целевом фонде Славянского городского совета».
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2015 № 25–IV–7
«Про міський бюджет на 2016 рік».
Про роботу головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами.
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про
затвердження
структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій редакції» (зі
змінами) (набирає чинності з 20.09.2016).
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про
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33.

затвердження
структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій редакції» (зі
змінами) (набирає чинності з 21.11.2016).
Питання щодо регулювання земельних правовідносин.

1. СЛУХАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

2. СЛУХАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Лях В.М.
Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних
комісій міської ради.
Враховуючи, що спільне засідання скликане за ініціативою міського
голови, визначити головуючим на спільному засіданні постійних комісій
міської ради міського голову Ляха Вадима Михайловича.
Лях В.М.
Про затвердження порядку денного спільного засідання постійних
комісій міської ради.
1) Затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій
міської ради.
2) Проводити голосування тільки за ті проекти рішень, до яких вносяться
зміни та які потребують обговорення.
Кочуков Д.Г., Лях В.М., Вінниченко В.П., Чернявська Л.П. щодо
проекту рішення міської ради «Про визначення організатора конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку»
Чичкан А.В. щодо проектів рішень міської ради «Про передачу
майна з комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває
в управлінні обласної ради» (проект рішення міської ради додається) та
«Про прийняття в комунальну власність територіальної громади
м. Слов’янська нежитлового вбудованого приміщення» (проект рішення
міської ради додається).
Водоп’янов К.М. щодо проекту рішення міської ради «Про укладення
договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем М'ясоєдовим
Михайлом Олександровичем»
Кочуков Д.Г., Лях В.М. щодо проектів рішень міської ради про
відміну окремих пунктів рішень про укладення договорів строкового
особистого сервітуту.
До участі в засіданні комісій приєдналась депутат міської ради
Коваль О.Є. (кворум двох постійних комісій міської ради).
Клочко А.М., Водоп’янов К.М., Пустовіт С.В., Ковальов І.Г.,
Олексюк А.Р., Лях В.М., Шаповалов І.В. щодо проекту рішення міської
ради «Про погодження Інвестиційної програми Комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2016
рік». Лях В.М. запропонував щомісячне виділення коштів з міського
бюджету КП «Словміськводоканал» для оплати
послуг КП «Вода
Донбасу».
Лях В.М., Кочуков Д.Г. щодо проекту рішення міської ради «Про
затвердження Програми з встановлення та облаштування дитячих
майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового
фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забудови у
м. Слов’янськ на 2016 – 2018 роки». Лях В.М. запропонував до пленарного
3

м. Слов’янськ на 2016 – 2018 роки». Лях В.М. запропонував до пленарного
засідання міської ради уточнити
адресу встановлення дитячого
майданчика, який планувався на мкрн.Черевківка.
Діденко Д.І. щодо проекту рішення міської ради «Про затвердження
Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в
багатоквартирних жилих будинках мікрорайону «Масложир» в
м. Слов’янськ на 2016-2017 р.р.» (проект рішення міської ради додається).
3. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 № 14-VI-7
«Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житловокомунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська»
(із змінами).
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Вінниченко В.П.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
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.
ВИСТУПИЛИ:

Лях В.М., Діденко Д.І. щодо проекту рішення міської ради «Про
прийняття заходів щодо припинення діяльності полігону твердих
побутових відходів» (проект рішення міської ради додається).
Кочуков Д.Г. щодо проекту рішення міської ради «Про затвердження
Положення про Порядок проведення Конкурсу міні-проектів,
спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади
м. Слов’янська»
Лях В.М., Ковальова О.Ф. щодо проекту рішення міської ради «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» (із змінами та доповненнями)»
(проект рішення міської ради додається).
Коноваленко І.І., Кононенко Ю.Г., Лях В.М., Кочуков Д.Г. про роботу
головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами
(інформація Коноваленко І.І. додається).

4. СЛУХАЛИ:

Бодак М.І.
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7
«Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та
загальної чисельності працівників апарату міської ради
та її
виконавчих органів у новій редакції» (зі змінами) (набирає чинності з
20.09.2016) (проект рішення міської ради додається).
Ткаченко О.М. про необхідність введення у відділ додатково 4 штатних
одиниць, Кочуков Д.Г., Лях В.М., Альохіна О.Є., Батечко М.А.,
Вінниченко В.П., Водоп’янов К.М., Коваль О.Є.
Рекомендувати:
1) Міській раді ввести додатково у відділ з ведення реєстраційного обліку

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
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місця проживання та місця перебування фізичних осіб не 2 штатні
одиниці, як передбачено проектом рішення міської ради, а 4 штатні
одиниці
2) Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням рекомендацій
постійних комісій, 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.
5. СЛУХАЛИ:

Бодак М.І.
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7
«Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та
загальної чисельності працівників апарату міської ради
та її
виконавчих органів у новій редакції» (зі змінами) (набирає чинності з
21.11.2016) (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Лях В.М., Кононенко Ю.Г.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
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.
ВИСТУПИЛИ:

Надворна О.І. інформувала про розгляд питань щодо регулювання
земельних правовідносин постійною комісією міської ради з питань
землекористування, містобудування та екології (список проектів рішень
додається).

Голова постійної комісії міської ради з питань
комунальної власності та міського господарства

__________________ А.Р.Олексюк

Секретар постійної комісії міської ради з питань
економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів __________________ О.С.Костін

5

Додаток №1
до протоколу спільного засідання
постійних комісій міської ради
від 09.09.2016 № 13
СПИСОК ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ – ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
на спільному засіданні постійних комісій міської ради
09.09.2016 року
Постійна комісія з питань
економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів:
1. Костін Олег Сергійович
Секретар 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. Олексюк Анатолій Романович
Голова постійної комісії
6. Вербська Наталія Володимирівна
Член постійної комісії
7. Вінниченко Віктор Петрович
Член постійної комісії
8. Чернявська Любов Петрівна
Член постійної комісії
Постійна комісія з питань
землекористування, містобудування та екології:
9. Водоп’янов Костянтин Миколайович
Член постійної комісії
10.Рудіч Лілія Леонідівна
Член постійної комісії
Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції:
11.Кононенко Юрій Генріхович
Член постійної комісії
12.Кочуков Дмитро Геннадійович
Член постійної комісії
13.Ліхота Олександр Валерійович
Член постійної комісії
Постійна комісія з питань
охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики:
14.Горбунова Ольга Леонідівна
Член постійної комісії
15.Щудро Наталія Вікторівна
Член постійної комісії

6

Додаток №2
до протоколу спільного засідання
постійних комісій міської ради
від 09.09.2016 № 13
СПИСОК ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ
на спільному засіданні постійних комісій міської ради
09.09.2016 року
1. Лях В.М. – міський голова
2. Альохіна О.Є. – начальник управління соціального захисту населення
3. Бодак М.І. – головний спеціаліст відділу кадрової роботи
4. Гусєва Н.І. – генеральний директор КП «Словміськводоканал»
5. Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства
6. Кім Ж.М. – секретар міської ради
7. Клочко А.М. – директор Слов’янського РПУ КП «Вода Донбасу»
8. Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
9. Ковальова О.Ф. – начальник відділу економіки
10.Коноваленко І.І. – головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами
11.Кудра Г.А. – заступник генерального директора КП «Словміськводоканал»
12.Мала Л.М.- начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
13.Мірошниченко В.О.- гол. спеціаліст відділу з орг. забезпечення депутатської діяльності
14.Надворна О.І. – головний спеціаліст відділу раціонального використання земельних
ресурсів
15.Пахомов О.В. – в.о. начальника управління архітектури та містобудування
16.Підлісний Ю.І. – заступник міського голови
17.Ткаченко О.М. – начальник відділу з ведення реєстраційного обліку місця проживання
та місця перебування фізичних осіб
18.Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності
19.Шаповалов І.В. – заступник міського голови
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