
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 9 

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

та міського господарства,   з питань  депутатської діяльності,  законності, правопорядку, 
регуляторної політики та протидії корупції, з питань  охорони здоров’я, освіти, соціальної та 

молодіжної політики, за участю представників постійної комісії  міської ради  
 з питань землекористування, містобудування та екології 

 
 
 
20.05.2016                                                                                           13.00 год. 
м. Слов’янськ                                                                                     Малий зал 3 поверх 
                                                                                                             адміністративної будівлі  

                                                                                                                Слов’янської міської ради 
 

 
Присутні:     
24 депутата - члена постійних комісій  (список додається) 
27 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 06.05.2016 № 147-р 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про інформацію керівника Слов’янської місцевої прокуратури «Про стан виконання 
законності, боротьби із злочинністю та результати діяльності на відповідній території за 
I квартал 2016 року». 

2. Про затвердження міської комплексної програми посилення охорони громадського 
порядку і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки». 

3. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від 23.07.2015 № 16-LXХX-6 
«Про затвердження списку народних засідателів Слов'янського міськрайонного суду». 

4. Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів війни на території 
Слов’янської міської ради на 2016-2020 роки. 

5. Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості перевезених пасажирів до 
платних для розрахунку компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян у 
міському громадському авто- та електротранспорті загального користування. 

6. Про погодження місця встановлення пам’ятника місцевого значення пам’яті загиблих 
мирних жителів під час проведення АТО в місті Слов’янську у 2014 році. 

7. Про зміну назви об’єкту комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська  
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 26-ІХ-7 «Про зміну 

найменування юридичної особи комунального закладу «Спортивний клуб за місцем 
проживання «Культурно-спортивний центр по вул. Чубаря». 
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9. Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та 
спорту Слов’янської міської ради в новій редакції. 

10. Про затвердження Положення про відділ з питань внутрішньої політики Слов'янської 
міської ради. 

11. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців  

12. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно Слов`янської міської ради. 

13. Про зміну найменування типу об’єктів, які знаходяться у комунальній власності 
територіальної громади м. Слов’янська. 

14. Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, розташованих за адресою: Донецька 
обл., м. Слов'янськ, вул.1 Травня, 2. 

15. Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Слов’янська».  

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

17. Про внесення доповнення до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території мікрорайону «Артема». 

18. Про розробку детального плану території по вул. Торгова та вул. Шовковична в            
м. Слов’янську. 

19. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною Анатоліївною. 

20. Про розробку детального плану території для створення рекреаційної зони, скверу на 
перетині вул. Добровольського та вул. Банківська у м. Слов’янську 

21. Питання щодо регулювання земельних правовідносин. 
22. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-ІІ -7 «Про 

затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік». 

23. Про внесення змін та 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» (із змінами та доповненнями) та про розгляд пропозиції по 
внесенню доповнень до проекту щодо заходів із створення рекреаційної зони (сквер) на 
перетині вулиць Добровольського та Банківська в м. Слов’янську.  

24. Про затвердження Програми відновлення зовнішнього протипожежного водопостачання 
м. Слов’янська на період 2016-2018 роки. 

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2011 №2-V-6 «Про затвердження 
«Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. 
Слов’янська на 2010 – 2014 рр. і на період до 2016 року» (із змінами). 

26. 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). 

27. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року.  
28. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2015 № 25 – IV- 7 

«Про міський бюджет на 2016 рік» та про розгляд пропозиції по внесенню доповнень до 
проекту щодо забезпечення фінансування робіт з розроблення детального плану 
території для створення рекреаційної зони, скверу, на перетині вулиць Добровольського 
та Банківська в м. Словянську. 

29. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради Бондаренка Валерія 
Вікторовича. 

30. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради Васильчука Леоніда 
Федоровича. 
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31. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради Павенко Олександра 
Панасовича. 

32. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради Семенця Олександра 
Яковича. 

33. Про використання електронної системи закупівель. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних 
комісій міської ради. 

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» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про затвердження порядку денного спільного засідання постійних 
комісій міської ради. 
Запропонував голосувати тільки за ті проекти рішень, до яких вносяться 
зміни та які потребують обговорення  

ВИРІШИЛИ: 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. 

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» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ:  Шилов В.С. 

Про інформацію керівника Слов’янської місцевої прокуратури «Про 
стан виконання законності, боротьби із злочинністю та результати 
діяльності на відповідній території за I квартал 2016 року» 
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ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., представник мешканців вул.Бульварна щодо незгоди з 
розміщенням тимчасової споруди, Вінниченко В.П., Пустовіт С.В., 
Алтуніна О.М., Савченко С.М., Кудря О.М., Жиров І.В. 
Лях В.М. інформував щодо рекомендації фізичній особі-підприємцю 
призупинити розміщення тимчасової споруди, а постійній комісії міської 
ради з питань землекористування, містобудування та екології повторно 
розглянути питання розміщення тимчасової споруди по вул.Бульварній. 
 

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» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І. щодо проекту рішення «Про затвердження міської 

комплексної програми посилення охорони громадського порядку і 
боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки». 
 
Адейкін М.М., Альохіна О.Є. Лях В.М., Олійник М.М., Вінниченко В.П. 
щодо проекту рішення «Про затвердження Програми соціального захисту 
ветеранів війни на території Слов’янської міської ради на 2016-2020 
роки» та щодо інформації про виконання Програми в 2013-2015 роках. 

 
4. СЛУХАЛИ: Альохіна О.Є. 

Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості перевезених 
пасажирів до платних для розрахунку компенсації за пільговий 
проїзд окремим категоріям громадян у міському громадському авто- 
та електротранспорті загального користування 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В. щодо зауважень до п.3 проекту рішення, Савченко С.М., 
Самсонов О.А., Макієнко Р.В., Лях В.М., Кочуков Д.Г., Іванченко С.В., 
Ткаченко О.М., Адейкін 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» - 4;  «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  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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кім Ж.М., Лях В.М., Чичкан А.В., Підлісний Ю.І. щодо 

проекту рішення «Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, 
розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.1 Травня, 2». 
 
Моторіна Т.П. щодо проекту рішення міської ради «Про затвердження 
Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Слов’янська» (проект рішення міської ради додається).  
 
Моторіна Т.П., Лях В.М., Савченко С.М. щодо проекту рішення «Про 
затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної 
чисельності працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у 
новій редакції». 

 
5. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про внесення доповнення до комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території мікрорайону «Артема». 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.,  Кісіль В.В.,  Лях В.М.,  Кочуков Д.Г.  
Водоп’янов К.М. запропонував разом з постійною комісією міської ради з 
питань землекористування, містобудування та екології виїздити на об’єкт 
депутату по даному округу. 
Алтуніна О.М. запропонувала відкласти розгляд даного питання до 
наступної сесії. 
Кім Ж.М. запропонував до 25.05.2016 депутатам провести зустріч з 
мешканцями та обговорити питання розміщення тимчасових споруд. 
 

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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.   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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про розробку детального плану території для створення рекреаційної 
зони, скверу на перетині вул. Добровольського та вул. Банківська у  
м. Слов’янську (проект рішення міської ради додається). 
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ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Самсонов О.А., Кочуков Д.Г., Савченко С.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» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
ВИСТУПИЛИ: Кудря О.М.  інформувала про розгляд питань постійною комісією міської 

ради з питань землекористування, містобудування та екології (список 
проектів рішень додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф., Пахомов О.В. 

Про внесення змін та 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» (із змінами та доповненнями) та про розгляд пропозиції по 
внесенню доповнень до проекту щодо заходів із створення 
рекреаційної зони (сквер) на перетині вулиць Добровольського та 
Банківська в м. Слов’янську (копія службової записки  управління 
архітектури та містобудування від 19.05.2016 № 11-05-04/107 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. інформував про необхідність доповнення розділу 
«Впровадження заходів територіального планування» заходом 
«Розроблення детальних планів території для створення рекреаційної зони, 
скверу, на перетині вул. Добровольського та  вул.Банківська в                   
м. Слов’янську». 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням вищезазначених 
доповнень, 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» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
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ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Олексюк А.Р., Діденко Д.І., Лях В.М. щодо проекту 

рішення «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)». 

 
8. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г., Пахомов О.В. 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
23.12.2015 № 25 – IV- 7 «Про міський бюджет на 2016 рік» та про 
розгляд пропозиції по внесенню доповнень до проекту щодо 
забезпечення фінансування робіт з розроблення детального плану 
території для створення рекреаційної зони, скверу, на перетині 
вулиць Добровольського та Банківська в м. Словянську (копія 
службової записки  управління архітектури та містобудування від 
19.05.2016 № 11-05-04/106 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. інформував про необхідність доповнення проекту заходами 
щодо фінансування робіт з розроблення детального плану території для 
створення рекреаційної зони, скверу, на перетині вул. Добровольського та  
вул. Банківська в  м. Слов’янську  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  
в  розмірі  25,0 тис.грн. 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням вищезазначених 
доповнень,  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» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Бондаренка Валерія Вікторовича (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: 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 
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господарства: 
«За» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради 
Павенко Олександра Панасовича (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.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» - 6;  «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 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
 
Депутат Дубограй І.В. покинув засідання постійної комісії 

 
11. СЛУХАЛИ: Кушнарьов С.М. 

Про використання електронної системи закупівель 
Запропонував запровадити мінімальну порогову суму при здійсненні 
електронних закупівель на рівні 10000 гривень. 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В. запропонував мінімальну порогову суму 5000 грн. 
Лях В.М., Алтуніна О.М., Ткаченко О.М., Рубльовський І.М., Кім Ж.М., 
Водоп’янов К.М., Бондаренко К.В., Підлісний Ю.І., Преображенська О.І. 
Після обговорення питання Кісіль В.В. зняв свою пропозицію щодо 
встановлення мінімальної порогової суми 5000 грн. 
 

ВИРІШИЛИ: Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є 
меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2, 3 ч.1 ст. 2 Закону 
України «Про публічні закупівлі», з 01.06.2016 р. використовувати 
електронну систему закупівель із застосуванням мінімальної порогової
суми на рівні 10000 гривень. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 2;  «Проти» - 2;  «Утрималось» - 0.   Рішення – Не прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
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господарства: 
«За» - 2;  «Проти» - 3;  «Утрималось» - 0.   Не голосував – 1.  
Рішення – Не прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 3;  «Проти» - 2;  «Утрималось» - 1.   Рішення – Не прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики 
«За» - 0;  «Проти» - 3;  «Утрималось» - 1.   Рішення – Не прийнято. 

 
 
 
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  
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 20.05.2016  № 9   
                                              
 

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

20.05.2016 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. 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. Власовець Петро Романович 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. Кісіль Віктор Вікторович Заступник голови постійної комісії 
12. Водоп’янов Костянтин Миколайович Член постійної комісії 
13.Чиж Олексій Миколайович 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.Кононенко Юрій Генріхович Член постійної комісії 
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.Смирнов Віктор Сергійович Голова постійної комісії 
21.Бондаренко Костянтин Володимирович Член постійної комісії 
22.Дубограй Ігор Валерійович Член постійної комісії 
23.Преображенська Ольга Іванівна Член постійної комісії 
24.Щудро Наталія Вікторівна Член постійної комісії 
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                                                                                                                         Додаток №2 
                                                                                                        до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                       постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 20.05.2016  № 9   
 
 

СПИСОК  ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ 
на спільному засіданні  постійних комісій міської ради 

20.05.2016 року 
 
1. Лях В.М. – міський голова 
2. Альохіна О.Є. – заступник начальника УСЗН 
3. Болотенко О.І. – начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців 
4. Бондаренко В.В. – кандидат в члени виконавчого комітету, директор КП «БТІ» 
5. Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
6. Іванченко С.В. – директор КП «Слов’янське тролейбусне управління” 
7. Кім Ж.М. – секретар міської ради 
8. Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
9. Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
10.Коноваленко І.І. – головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами 
11.Кравченко Д.В. -  начальник відділу з питань внутрішньої політики 
12.Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
13.Мала Л.М.- начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності 
14.Мірошниченко В.О.- гол. спеціаліст відділу з орг. забезпечення депутатської діяльності 
15.Моторіна Т.П. – начальник відділу кадрової роботи 
16.Ночкіна С.Ю. – головний спеціаліст відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури 
і спорту 
17.Олійник М.М. – начальник відділу культури 
18.Павенко О.П. – кандидат в члени виконавчого комітету 
19.Падун В.В. – заступник начальника Слов’янського відділу поліції 
20.Пахомов О.В. – начальник управління архітектури та містобудування 
21.Підлісний Ю.І. – заступник міського голови 
22.Рубльовський І.М. – в.о. начальника відділу освіти 
23.Теслицька О.М. – начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно 
24.Ткаченко О.М. – заступник начальника юридичного управління 
25. Шаульська В.В. – заступник міського голови 
26. Шилов В.С. - керівник Слов’янської місцевої прокуратури 
27.Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності 

 
                  

 
 


