
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 2 

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

 
  21.12.2015                                                                                      14.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                                 Малий зал 3 поверх 
                                                                                                          адміністративної будівлі  

                                                                                                             Слов’янської міської ради 
 
   Присутні:   21 депутат - члени постійних комісій  (список додається) 

22 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 11.12.2015 № 455-р 

 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження Програми по забезпеченню профілактики  ВІЛ-інфекції, допомоги 
та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД  в м. Слов’янську на 2016-2018 
роки. 

2. Про Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань, категорії осіб похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового та 
зубопротезування на 2016 рік. 

3. Про Програму імунопрофілактики населення у м. Слов’янську на 2016-2021 роки. 
4. Про затвердження Програми профілактики та лікування серцево-судинних та 

судинно-мозкових захворювань в м. Слов’янську на 2016-2018. 
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03 2012 № 13 -ХХІV-6 «Про 

створення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Слов’янській 
міській раді». 

6. Про затвердження Програми оздоровлення дітей з групи ризику захворювання на 
туберкульоз у санаторних групах дошкільного навчального закладу №6 «Сонечко»  
Слов`янської міської ради. 

7. Про надання пільг на оплату харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх 
навчальних закладах та НВК №1.  

8. Про затвердження положення про Слов'янський міський Центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді. 

9. 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».  

10. Про комісію з питань формування списку народних засідателів.  
11. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 13.12.2013 № 25-LIV-6 

«Про затвердження Програми по інформаційному забезпеченню питань оренди майна 
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 2014–2015 роки». 

12. Про затвердження програми «Проведення державної реєстрації речових прав на 
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нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська  на 
2016-2018 роки».  

13. Про внесення змін в рішення Слов’янської міської ради від 26.11.2014  № 18-LХIХ-6 
«Про затвердження Програми приватизації об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська на 2015 – 2017 роки».  

14. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 23.06.2006 року № 32-IV-
5 «Про створення управління комунальної власності Слов’янської міської ради».  

15. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 13.12.2013 № 26-LIV-6 
«Про затвердження програми набуття територіальною громадою міста Слов’янська 
права власності на безхазяйну річ на 2014-2016 р.р.».  

16. Про затвердження Програми по інформаційному забезпеченню питань оренди майна 
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 2016 – 2017 роки.  

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2015 № 5-LХХІV-6 “Про 
затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово - комунального господарства, 
фінансування яких у 2015 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету 
розвитку м. Слов’янська” (із змінами). 

18. Про звільнення Управління комунальної власності Слов’янської міської ради від 
сплати державного мита на 2016 рік при зверненні до нотаріальних органів.  

19. Про  міський бюджет на 2016 рік 
20. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 

земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Андрійчишеним Геннадієм 
Борисовичем. 

21. Про розробку детального плану території центрального промислового району по вул. 
Урицького та пров. Урицького у м. Слов’янську. 

22. Питання щодо регулювання земельних правовідносин. 
23. Про перейменування міста Слов’янська.  

 
 
1. СЛУХАЛИ: Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних 

комісій міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Адейкін М.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи, що спільне засідання скликане за ініціативою міського 

голови, визначити головуючим на спільному засіданні постійних комісій 
міської ради секретаря міської ради Кіма Жана Миколайовича. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
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молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Кім Ж.М. 

Про затвердження порядку денного спільного засідання постійних 
комісій міської ради. 
Запропонував доповнити порядок денний після питання № 19 наступними 
питаннями: 
    Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 16.01.2015 
№ 3-LXXII-6  «Про міський бюджет на 2015 рік» 
    Про внесення змін в рішення міської ради про оплату праці міського 
голови і секретаря міської ради 
    Про внесення змін в рішення міської ради про оплату праці заступників 
міського голови та керуючого справами виконкому 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. запропонував доповнити порядок денний спільного 
засідання питанням : 
   Про тарифи на водопостачання та водовідведення населенню КП 
«Словміськводоканал» 
та запросити для надання пояснень  керівника КП «Словміськводоканал». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій міської 
ради, з урахуванням пропозицій Кіма Ж.М. та Савченка С.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Кім Ж.М. 

Про проведення голосування однакових по суті питань по блокам. 
ВИРІШИЛИ: Проводити голосування однакових по суті питань по блокам. 
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ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Джим О.Ю. 

   Про затвердження Програми по забезпеченню профілактики  ВІЛ-
інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД  
в м. Слов’янську на 2016-2018 роки. 
   Про Програму безоплатного та пільгового забезпечення 
лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань, категорії осіб 
похилого віку та ветеранів праці, здійснення слухового та 
зубопротезування на 2016 рік. 
   Про Програму імунопрофілактики населення у м. Слов’янську на 
2016-2021 роки. 
   Про затвердження Програми профілактики та лікування серцево-
судинних та судинно-мозкових захворювань в м. Слов’янську на 2016-
2018. 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
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Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: Коломійцева А.Г. 
   Про внесення змін до рішення міської ради від 02.03 2012 № 13 -
ХХІV-6 «Про створення Державної надзвичайної протиепізоотичної 
комісії при Слов’янській міській раді». 

ВИСТУПИЛИ: Щудро Н.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Овчаренко В.М. 

   Про затвердження Програми оздоровлення дітей з групи ризику 
захворювання на туберкульоз у санаторних групах дошкільного 
навчального закладу №6 «Сонечко»  Слов`янської міської ради. 
   Про надання пільг на оплату харчування дітей у дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладах та НВК №1.  

ВИСТУПИЛИ: Чернявська Л.П., Преображенська О.І. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 
проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Бондаренко Ю.О. 

Про затвердження положення про Слов'янський міський Центр 
соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді. 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Чернявська Л.П. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
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«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Коноваленко І.І. 

   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» (проект рішення 
міської ради додається). 
   Про комісію з питань формування списку народних засідателів 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Щудро Н.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 

   Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
13.12.2013 № 25-LIV-6 «Про затвердження Програми по 
інформаційному забезпеченню питань оренди майна комунальної 
власності територіальної громади м. Слов’янська на 2014–2015 
роки». 
   Про затвердження програми «Проведення державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно комунальної власності 
територіальної громади міста Слов’янська  на 2016-2018 роки».  
   Про внесення змін в рішення Слов’янської міської ради від 
26.11.2014  № 18-LХIХ-6 «Про затвердження Програми приватизації 
об’єктів комунальної власності територіальної громади                      
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м. Слов’янська на 2015 – 2017 роки».  
   Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
23.06.2006 року № 32-IV-5 «Про створення управління комунальної 
власності Слов’янської міської ради».  
   Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
13.12.2013 № 26-LIV-6 «Про затвердження програми набуття 
територіальною громадою міста Слов’янська права власності на 
безхазяйну річ на 2014-2016 р.р.».  
   Про затвердження Програми по інформаційному забезпеченню 
питань оренди майна комунальної власності територіальної громади 
м. Слов’янська на 2016 – 2017 роки.  

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Жиров І.В., Алтуніна О.М., Преображенська О.І. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

   Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2015 № 5-
LХХІV-6 “Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово -
комунального господарства, фінансування яких у 2015 році буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська” 
(із змінами) 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Савченко С.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
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Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

   Про звільнення Управління комунальної власності Слов’янської 
міської ради від сплати державного мита на 2016 рік при зверненні 
до нотаріальних органів.  
   Про  міський бюджет на 2016 рік. 
   Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
16.01.2015 № 3-LXXII-6  «Про міський бюджет на 2015 рік». 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Кудря О.М., Алтуніна О.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
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Рішення прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

    Про внесення змін в рішення міської ради про оплату праці 
міського голови і секретаря міської ради. 
    Про внесення змін в рішення міської ради про оплату праці 
заступників міського голови та керуючого справами виконкому. 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ: Кіяшко В.Л. 

   Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем 
Андрійчишеним Геннадієм Борисовичем. 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Савченко С.М., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
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«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 3 
«Проти» - 1 
«Утрималось» - 0 
Рішення не прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
14. СЛУХАЛИ: Кіяшко В.Л. 

   Про розробку детального плану території центрального 
промислового району по вул. Урицького та пров. Урицького у        
м. Слов’янську. 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
15. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Питання щодо регулювання земельних правовідносин (список проектів 
рішень додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Кушнарьов С.М., Вінниченко В.П. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 
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проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 

фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
16. СЛУХАЛИ: Підлісний Ю.І. 

Про перейменування м.Слов’янська (копія звернення Жулія А.М., 
Загнибєди К.Г. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Загнибєда К.Г. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію заступника міського голови Підлісного Ю.І. щодо звернення 

Жулія А.М., Загнибєди К.Г. про перейменування м.Слов’янська прийняти 
до  відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
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«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
17. СЛУХАЛИ: Прибосний І.В. 

Про тарифи на водопостачання та водовідведення населенню КП 
«Словміськводоканал» 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Жиров І.В., Олексюк А.Р., Яковленко О.В., Кім Ж.М., 
Вінниченко В.П. 

ВИРІШИЛИ: Заслухати інформацію про тарифи на водопостачання та водовідведення 
КП «Словміськводоканал» та КП «Вода Донбасу» на засіданні постійної 
комісії  з  питань комунальної власності та міського господарства 
22.12.2015 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія  з  питань  економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з  питань землекористування, містобудування та 
екології: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
- Постійна комісія  з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики: 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
 
  Голова постійної комісії  з питань  
економічної політики, бюджету і фінансів                    ___________________  М.М.Адейкін 
 
Голова постійної комісії  з питань 
комунальної власності та міського господарства          ___________________  А.Р.Олексюк 
 
Заступник голови постійної комісії  з питань 
землекористування, містобудування та екології           ___________________   В.В.Кісіль 
 
Секретар  постійної комісії  з питань 
охорони здоров’я, освіти, соціальної  
та молодіжної політики                                                    ___________________   Н.В.Щудро                                     
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Додаток №1 

                                                                                                         до  протоколу  спільного засідання  
                                                                                                      постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 21.12.2015  № 2   
                                              
 

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

21.12.2015 року 
    

Постійна коміссія 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. Костін Олег Сергійович Член постійної комісії 
6. Пустовіт Сергій Вікторович Член постійної комісії 
Постійна комісія з питань комунальної власності та міського господарства: 

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

Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та екології: 
14.Кісіль Віктор Вікторович Заступник голови постійної комісії 
15.Водоп’янов Костянтин Миколайович Член постійної комісії 
16.Чиж Олексій Миколайович Член постійної комісії 
17.Яковленко Олексій Вікторович Член постійної комісії 

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

18.Щудро Наталія Вікторівна Секретар постійної комісії 
19.Бондаренко Костянтин Володимирович Член постійної комісії 
20.Ліхота Олександр Валерійович Член постійної комісії 
21.Преображенська Ольга Іванівна Член постійної комісії 
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                                                                                                                         Додаток №2 
                                                                                                          до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                       постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 21.12.2015  № 2   
 
 

СПИСОК  ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ 
на спільному засіданні  постійних комісій міської ради 

21.12.2015 року 
 
1. Кім Ж.М. – секретар міської ради 
2. Алтуніна О.М. – депутат міської ради 
3. Бондаренко Ю.О. – в.о. директора Слов’янського міського Центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді 
4. Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я 
5. Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
6. Загнибіда К.Г. – директор ООО «Загнибіда ЛТД», заявник 
7. Кіяшко В.Л. – начальник управління архітектури та містобудування 
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.Коломійцева А.Г. – заступник начальника управління – головного державного 
інспектора ветеринарної медицини в Слов’янському районі 
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.Овчаренко В.М. – начальник відділу освіти 
17.Підлісний Ю.І. – кандидат на посаду заступника міського голови 
18.Прибосний І.В. – заступник генерального директора КП «Словміськводоканал» 
19.Савченко С.М. - депутат міської ради 
20.Самсонов О.А. - депутат міської ради 
21.Шаповалов І.В. - заступник міського голови 
22.Ярова А.Л. – заступник начальника управління комунальної власності 

 
                  


