
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 12 

спільного засідання постійних комісій міської ради  
 з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів, з питань комунальної 
власності та міського господарства,  з питань  землекористування, містобудування та 

екології, за участю представників постійної комісії  міської ради з питань  депутатської 
діяльності,  законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції та 

 з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики  
 
15.08.2016                                                                                           14.00 год. 
м. Слов’янськ                                                                                     Малий зал 3 поверх 
                                                                                                             адміністративної будівлі  

                                                                                                                Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
 20 депутатів - членів постійних комісій  (список додається) 
 9  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 10.08.2016 № 243-р 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про звернення Миколаївської міської ради про надання фінансової підтримки КП 
«Сервіскомуненерго». 

2. 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). 

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

4. Про звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення 
Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 5-LXXIX-6 «Про затвердження 
Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 
території міста Слов’янська». 

5. Про звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення 
Слов’янської міської ради від 13.01.2012 № 1-XXII-6 «Про затвердження Положення 
про сплату єдиного податку для фізичних осіб - підприємців першої та другої груп 
платників єдиного податку». 

 
 
1. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних 
комісій міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Визначити головуючим на спільному засіданні постійних комісій міської 
ради голову постійної комісії з питань економічної політики, бізнесу, 
бюджету та фінансів Адейкіна М.М. 
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бюджету та фінансів Адейкіна М.М. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з питань  економічної політики, бізнесу, бюджету та 

фінансів 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Адейкін М.М. 

Про затвердження порядку денного спільного засідання постійних 
комісій міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В. про доповнення порядку денного питаннями: 
- 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»  в частині доповнення 
Переліку пунктом «Будівництво системи водовідведення житлового 
будинку по вул.Інтернатна, 2»; 
- 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,  доповнивши 
відповідним пунктом щодо будівництва системи водовідведення 
житлового будинку по вул.Інтернатна, 2; 
- Про внесення відповідних доповнень до рішення міської ради від  
23.12.2015 № 25–IV–7 «Про міський бюджет на 2016 рік». 
Лях В.М., Олексюк А.Р. запропонував доручити УЖКГ спільно з КП 
«Словмісьководоканал» вивчити технічну можливість будівництва 
системи водовідведення житлового будинку по вул.Інтернатна, 2 

ВИРІШИЛИ: 1)  Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства 
(Діденко) спільно з КП «Словмісьководоканал» (Гусєва) вивчити технічну 
можливість будівництва системи водовідведення житлового будинку по 
вул.Інтернатна, 2, про що інформувати постійну комісію міської ради з 
питань комунальної власності та міського господарства. 
2) Затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій 
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 комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ:  Лебедєв Є.В. 

Про звернення Миколаївської міської ради про надання фінансової 
підтримки КП «Сервіскомуненерго» (копія звернення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Пустовіт С.В., Яковленко О.В., Водоп’янов К.М.,      
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Киркач І.М.  
Лях В.М. про виділення субвенції з місцевого бюджету в розмірі 500 тис. 
грн. бюджету м.Миколаївка та необхідність розгляду наданої 
Миколаївською міською радою Програми сумісної фінансової підтримки 
КП «Сервіскомуненерго»  профільною постійною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Виділити субвенцію з місцевого бюджету м.Слов’янська в розмірі 500 тис. 
грн. місцевому бюджету м.Миколаївка. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з питань  економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
4. 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 житлово-
комунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська» 
(із змінами) (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Лях В.М., Батечко М.А., Кім Ж.М., Адейкін М.М., 
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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
5. 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» (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Адейкін М.А., Преображенська О.І., Вінниченко В.П.,     
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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
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«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
– рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 5-LXXIX- 6 «Про 
затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на території міста Слов’янська» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М. 
ВИРІШИЛИ: Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта –

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

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з питань  економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ:  Ковальов І.Г. 

Про звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного 
акта - рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 № 1-XXII- 6 
«Про затвердження Положення про сплату єдиного податку для 
фізичних осіб - підприємців першої та другої груп платників єдиного 
податку» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М. 
ВИРІШИЛИ: Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта -

рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 № 1-XXII-6 «Про 
затвердження Положення про сплату єдиного податку для фізичних осіб -
підприємців першої та другої груп платників єдиного податку» прийняти 
до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з питань  економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
8. РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. про закриття полігону, про спробу проникнення на 

територію полігону депутата Жирова І.В. з журналістами. 
Яковленко О.В. про вилучення земельних ділянок у неплатників. 
Кім Ж.М., Адейкін М.М., Пустовіт С.В., Лях В.М. щодо необхідності 
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заслухати на засіданні постійної комісії міської ради з питань 
землекористування, містобудування та екології питання можливості 
вилучення земельних ділянок у неплатників, за участю представників 
Слов’янської ОДПІ, Слов’янського міськрайонного управління юстиції. 
Батечко М.А. про реформування професійної освіти. 

 
 
 
 
  Голова постійної комісії  з питань 
  економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів  _________________ М.М.Адейкін 
   
Голова постійної комісії  з питань 
комунальної власності та міського господарства       _________________ А.Р.Олексюк 

 
  Голова постійної комісії  з питань  
  землекористування, містобудування та екології         _________________ П.А.Придворов 
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                                                                   Додаток №1 
                                                                                                        до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                      постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 15.08.2016  № 12   
                                              
 

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

15.08.2016 року 
    

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

1. Адейкін Микола Миколайович Голова постійної комісії 
2. Батечко Микола Андрійович Член постійної комісії 
3. Жиров Ігор Володимирович Член постійної комісії 
4. Коваль Олена Євгенівна Член постійної комісії 
5. Пустовіт Сергій Вікторович Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
комунальної власності та міського господарства: 

6. Олексюк Анатолій Романович Голова постійної комісії 
7. Вербська Наталія Володимирівна Член постійної комісії 
8. Вінниченко Віктор Петрович Член постійної комісії 
9. Власовець Петро Романович Член постійної комісії 
10.Харченко Андрій Олексійович Член постійної комісії 
11.Чернявська Любов Петрівна Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
землекористування, містобудування та екології: 

12.Придворов Павло Анатолійович  Голова постійної комісії 
13.Водоп’янов Костянтин Миколайович Член постійної комісії 
14.Кісіль Віктор Вікторович Член постійної комісії 
15.Чиж Олексій Миколайович Член постійної комісії 
16.Яковленко Олексій Вікторович Член постійної комісії 
Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

регуляторної політики та протидії корупції: 
17.Кочуков Дмитро Геннадійович Член постійної комісії 
18.Ліхота Олександр Валерійович Член постійної комісії 
19.Самсонов Олександр Анатолійович Член постійної комісії 

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

20.Преображенська Ольга Іванівна Член постійної комісії 
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                                                                                                                         Додаток №2 
                                                                                                        до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                       постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 15.08.2016  № 12   
 
 

СПИСОК  ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ 
на спільному засіданні  постійних комісій міської ради 

15.08.2016 року 
 
1. Лях В.М. – міський голова 
2. Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
3. Кім Ж.М. – секретар міської ради 
4. Киркач І.М. – директор КП «Сервіскомуненерго»  
5. Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
6. Лебедєв Є.В. – секретар Миколаївської міської ради 
7. Мала Л.М.  – начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності 
8. Мірошниченко В.О. – гол. спеціаліст відділу з орг. забезпечення депутатської 
діяльності 
9. Підлісний Ю.І. – заступник міського голови 

 
                  

 
 


