
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 5 

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 

 
  19.02.2016                                                                                         13.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                                   Малий зал 3 поверх 
                                                                                                             адміністративної будівлі  

                                                                                                                Слов’янської міської ради 
Присутні:     
 26 депутатів - членів постійних комісій  (список додається) 
 21 запрошена особа (список додається).             
На спільному засіданні постійних комісій присутні представники засобів масової 
інформації, громадських організацій міста. 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Попереднє ознайомлення депутатів з деякими прикладами використання сучасних 
інформаційних технологій для забезпечення прозорості й відкритості в управлінській 
діяльності в рамках підготовки міської комплексної програми «Відкрита влада. Прозоре 
місто». 

2. Про придбання об’єкту нерухомого майна – будинку культури імені Леніна.  
3. Про внесення змін до Програми розвитку культури м. Слов’янська на період 2014-2016 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.10.2014 № 15-LXII-6 на 2016 рік. 
4. Про внесення доповнень 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».  

5. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-II-7 «Про 
затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки регуляторних актів на 
2016 рік».  

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

7. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». 

8. Про проведення коригування нормативної грошової оцінки земель м. Слов’янська.  
9. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік КП «Водозниження». 
10. Звіт про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік КП «Слов’янське тролейбусне 

управління». 
11. Звіт про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік КП «АТП 052814». 
12. Про закупівлі продуктів харчування здійснені відділом освіти восени 2015 року на 2016 

рік та про здійснення закупівель відділом освіти через електронну платформу ProZorro.  
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1. СЛУХАЛИ: Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних 

комісій міської ради. 
ВИРІШИЛИ: 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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 5;  «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» - 5;  «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. 
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» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Самохвалов В.М. 

Попереднє ознайомлення депутатів з деякими прикладами 
використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення 
прозорості й відкритості в управлінській діяльності в рамках 
підготовки міської комплексної програми «Відкрита влада. Прозоре 
місто». 

ВИСТУПИЛИ: Ісаков В.В., Водоп’янов К.М., Лях В.М., Пустовіт С.В., Кушнарьов С.М., 
Придворов П.А., Флерко М.М. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію щодо використання сучасних інформаційних технологій для 
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забезпечення прозорості й відкритості в управлінській діяльності в рамках 
підготовки міської комплексної програми «Відкрита влада. Прозоре місто» 
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» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про придбання об’єкту нерухомого майна – будинку культури імені 
Леніна (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Жиров І.В., Вінниченко В.П., 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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Олійник М.М. 

Про внесення змін до Програми розвитку культури м. Слов’янська на 
період 2014-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
17.10.2014 № 15-LXII-6 на 2016 рік (проект рішення міської ради 
додається). 

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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про внесення доповнень 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» (проект 
рішення міської ради додається). 

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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф.   

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-
II-7 «Про затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з 
підготовки регуляторних актів на 2016 рік» (проект рішення міської 
ради додається). 

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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
8. 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 та доповнення до пояснювальної записки 
додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Флерко М.М., Матвієнко А.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» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики та 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». 

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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
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- 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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про проведення коригування нормативної грошової оцінки земель   
м. Слов’янська (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М.,  Коваль О.Є.,  Преображенська О.І.,  Кононенко Ю.Г.,      
Флерко М.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: 
«За» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Фарзалиєв С.Г.о 

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік КП 
«Водозниження» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Кочуков Д.Г., Вінниченко В.П., Придворов П.А., Дубограй І.В., 
Костін О.С., Кононенко Ю.Г. 

ВИРІШИЛИ: Звіт директора КП «Водозниження» Фарзалиєва С.Г.о  про фінансово-
господарську діяльність підприємства за 2015 рік 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» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Іванченко С.В. 

Звіт про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік КП 
«Слов’янське тролейбусне управління» (додається). 
Звернув увагу на необхідність списання тролейбусів, які не 
використовуються в роботі, та поповнення тролейбусного парка для 
відновлення маршруту № 5. 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. запропонував постійній комісії з питань комунальної власності 
та міського господарства  розглянути можливість  списання тролейбусів, з 
виїздом на об’єкт розгляду. 
Пустовіт С.В., Кочуков Д.Г., Преображенська О.І. 

ВИРІШИЛИ: Звіт директора КП «Слов’янське тролейбусне управління» Іванченко С.В. 
про фінансово – господарську діяльність підприємства за 2015 рік 
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» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ: Водоп’янов К.М. 

Звіт про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік КП «АТП 
052814» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Лях В.М., Олексюк А.Р., Дубограй І.В. 
ВИРІШИЛИ: Звіт директора КП «АТП 052814» Водоп’янова К.М. про фінансово –

господарську діяльність підприємства за 2015 рік 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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4; «Проти» - 0;«Утрималось» - 0; Не голосував – 1(Водоп’янов К.М.,
у зв’язку з наявним конфліктом інтересів з даного питання).   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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
14. СЛУХАЛИ: Овчаренко В.М. 

Про закупівлі продуктів харчування здійснені відділом освіти восени 
2015 року на 2016 рік та про здійснення закупівель відділом освіти 
через електронну платформу PROZORRO (інформація додається).  

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Придворов П.А., Преображенська О.І., Кісіль В.В. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника відділу освіти Овчаренко В.М. про проведені 

відкриті  торги та застосування системи електронних закупівель 
PROZORRO 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» - 5;  «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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення прийнято. 

 
 
 
Заступник голови постійної комісії  з питань 
охорони здоров’я, освіти, соціальної  
та молодіжної політики                                                    __________________  І.В.Дубограй 

 
 
  Заступник голови постійної комісії  з питань  
економічної політики, бюджету і фінансів                    ___________________  І.В.Жиров 
 
 
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 
 

  Голова постійної комісії  з питань  
депутатської діяльності, законності, правопорядку,  
регуляторної політики та протидії корупції                  ___________________  С.М.Савченко 
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                                                                    Додаток №1 
                                                                                                         до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                      постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 19.02.2016  №5   
                                              
 

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

19.02.2016 року 
    

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

1. Жиров Ігор Володимирович Заступник голови постійної комісії  
2. Коваль Олена Євгенівна Член постійної комісії 
3. Костін Олег Сергійович Член постійної комісії 
4. Пустовіт Сергій Вікторович Член постійної комісії 
5. Флерко Максим Миколайович Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
комунальної власності та міського господарства: 

6. Олексюк Анатолій Романович Голова постійної комісії 
7. Вінниченко Віктор Петрович Член постійної комісії 
8. Вербська Наталія Володимирівна Член постійної комісії 
9. Кушнарьов Сергій Миколайович Член постійної комісії 
10.Чернявська Любов Петрівна Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
землекористування, містобудування та екології: 

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

регуляторної політики та протидії корупції: 
16.Савченко Сергій Миколайович Голова постійної комісії 
17.Алтуніна Ольга Миколаївна Член постійної комісії 
18.Карпушкіна Олена Вікторівна Член постійної комісії 
19.Кононенко Юрій Генріхович Член постійної комісії 
20.Кочуков Дмитро Геннадійович Член постійної комісії 
21.Ліхота Олександр Валерійович Член постійної комісії 

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

22. Дубограй Ігор Валерійович Заступник голови постійної комісії 
23. Зінченко Леонід Григорович Член постійної комісії 
24. Кишинська Ольга Леонідівна 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 19.02.2016  № 5   
 
 

СПИСОК  ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ 
на спільному засіданні  постійних комісій міської ради 

19.02.2016 року 
 
1. Лях В.М. – міський голова 
2. Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
3. Іванченко С.В. – директор КП «Слов’янське тролейбусне управління» 
4. Ісаков В.В. – директор ТОВ «БІС-СОФТ» 
5. Кім Ж.М. – секретар міської ради 
6. Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
7. Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
8. Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів  
9. Літвінова О.Д. – заступник начальника відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську 
10.Мала Л.М.- начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності 
11.Матвієнко А.М. – в.о. начальника управління стратегічного планування, інвестиційної 
політики та зовнішньоекономічних зв’язків 
12.Мірошниченко В.О.- гол. спеціаліст відділу з орг. забезпечення депутатської діяльності 
13.Овчаренко В.М. – начальник відділу освіти 
14.Олійник М.М. – начальник відділу культури 
15.Підлісний Ю.І. –  заступник міського голови 
16.Самохвалов В.М. – начальник відділу інформаційного забезпечення 
17.Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів 
18.Фарзалиєв С.Г.о. – директор КП «Водозниження» 
19.Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності 
20.Шаповалов І.В. –  заступник міського голови 
21.Шаульська В.В. –  заступник міського голови 

 
                  

 
 


