
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 5 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань економічної  політики, бізнесу, бюджету та фінансів, за участю членів  

постійної комісії міської ради з питань землекористування, містобудування та екології 
 

  18.05.2016                                                                                      13.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                                Малий зал 3 поверх 
                                                                                                          адміністративної будівлі  

                                                                                                             Слов’янської міської ради 
Присутні:     
Голова постійної комісії     – Адейкін М.М.   
Секретар постійної комісії – Костін О.С.     
Члени постійної комісії      – Батечко М.А. 
                                              – Пустовіт С.В.                    
Запрошені особи: 
Кім Ж.М. – секретар міської ради 
Кісіль В.В. – депутат міської ради 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпечення 
депутатської діяльності  
Пахомов О.В. – заступник начальника управління архітектури та містобудування 
Рудіч Л.Л. – депутат міської ради 
Яковленко О.В. – депутат міської ради 

 
На засіданні постійної комісії присутні представники засобів масової інформації.   

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Про звернення начальника відділу раціонального використання земельних ресурсів від 
06.05.2016 № 18-17/92 щодо листа від 6 Державного пожежно-рятувального загону ГУ 
Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, щодо зниження ставки 
земельного податку та можливого внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
01.07.2015 № 6-LXXIX-6 «Про затвердження ставок земельного податку за користування 
земельними ділянками у м.Слов’янську». 

 
1. СЛУХАЛИ: Адейкін М.М. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 
питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ:  Кудря О.М. 

Про звернення начальника відділу раціонального використання 
земельних ресурсів від 06.05.2016 № 18-17/92 щодо листа від 6 
Державного пожежно-рятувального загону ГУ Державної служби з 
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надзвичайних ситуацій у Донецькій області, щодо зниження 
ставки земельного податку та можливого внесення змін до 
рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX-6 
«Про затвердження ставок земельного податку за користування 
земельними ділянками у м.Слов’янську» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Костін О.С., Кім Ж.М., Кісіль В.В., Адейкін М.М., 
Рудіч Л.Л.,  Пустовіт С.В., Батечко М.А. 

ВИРІШИЛИ: Залишити розмір ставки земельного податку у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановлений 
рішенням Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX- 6 «Про 
затвердження ставок земельного податку за користування земельними 
ділянками у м.Слов’янську». 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 
 

3. РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М. інформувала про результати виїзного засідання постійної 

комісії з питань землекористування, містобудування та екології,             
яке відбулось 17.05.2016. 
Кісіль В.В., Пахомов О.В., Батечко М.А. 

 
 
 

      Голова постійної комісії                     __________________________               М.М.Адейкін 
 
 
      Секретар постійної комісії                 __________________________               О.С.Костін 


