
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 8 

спільного засідання постійних комісій міської ради  
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів, з питань комунальної власності 
та міського господарства  та з питань  депутатської діяльності,  законності, правопорядку, 

регуляторної політики та протидії корупції,  
за участю представників постійних комісій  міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, 

соціальної та молодіжної політики та 
 з питань землекористування, містобудування та екології 

 
 
25.03.2016                                                                                           13.00 год. 
м. Слов’янськ                                                                                     Малий зал 3 поверх 
                                                                                                             адміністративної будівлі  

                                                                                                                Слов’янської міської ради 
 

Присутні:     
20 депутатів - членів постійних комісій  (список додається) 
21 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 18.03.2016 № 85-р 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
1. 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». 

2. Про  внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 10.02.2016 № 3-VI-7 «Про 
затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності 
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів в новій редакції». 

3. Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності 
працівників апарату міської ради  та її виконавчих органів.  

4. Про затвердження Положення про управління економічного і соціального розвитку 
Слов’янської міської ради (нова редакція). 

5. Про затвердження Положення про управління інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин Слов’янської міської ради.  

6. Про зміну найменування юридичної особи комунального закладу «Спортивний клуб за 
місцем проживання «Культурно-спортивний центр по вул. Чубаря». 

7. Про затвердження Положення про стипендію Слов’янської міської ради провідним та 
перспективним спортсменам міста.  

8. Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Слов'янській 
міській раді. 

9. Про затвердження Плану використання коштів міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2016 рік. 

10. Про Програму «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека 
м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки». 
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11. Про Програму «Місцеві стимули для медичних працівників м. Слов’янська на 2016-

2019 роки». 
12. Про Програму довгострокового переоснащення матеріально-технічного забезпечення 

діагностично-лікувального процесу закладів охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки. 
13. Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу інвалідам по зору 
1 та 2 групи, а також  дітям-інвалідам  по зору до 18 років. 

14. Про внесення змін до Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на 
території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень. 

15. Про внесення змін  до Програми  з утримання та розвитку комунального підприємства 
«Парк культури і відпочинку» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Слов’янської 
міської ради від 28.12.2011 №15-ХХ-6 на 2016 рік. 

16. Про затвердження Програми «Відновлення та модернізація інженерних систем 
протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості м. Слов’янська 
на період 2016-2018 роки». 

17. Про внесення змін та доповнень в 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». 

18. 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».  

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

20. Про звільнення служби у справах дітей Слов’янської міської ради від сплати 
державного мита на 2016 рік при зверненні до органів державної реєстрації актів 
цивільного стану. 

21. Про встановлення ставки транспортного податку  на території міста Слов’янська. 
22. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006  № 19-VІ-5 «Про 

передачу функцій орендодавця бюджетним закладам та організаціям Слов’янської 
міської ради». 

23. Про приватизацію нежитлового приміщення (27,3 кв.м) за адресою: Донецька обл.,   м. 
Слов'янськ, вул. Бульварна, 2, приміщення 4.  

24. Про приймання у комунальну власність територіальної громади м. Слов’янська 
пам’ятки архітектури місцевого значення – будівлі «Дзевульский та Лянге»  (будівля 
колишньої бібліотеки) від відкритого акціонерного товариства «Слов’янський 
керамічний комбінат». 

25. Про зміну штатного розпису регіонального ландшафтного парку «Слов’янський 
курорт». 

26. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ГРІНС» (вул. 
Василевського). 

27. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем Андрійчишеним Геннадієм 
Борисовичем (вул. Василевського). 

28. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування 
земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем Лук’янченко Валентиною 
Григорівною (вул. Світлодарська, колишня вул.Чубаря). 

29. Про розробку детального плану території організації та благоустрою рекреаційної зони 
на перетині вулиці Миру та вулиці Юрія Богатикова у м. Слов’янську. 

30. Питання щодо регулювання земельних правовідносин. 
31. Про засудження грального бізнесу на території м. Слов’янська. 
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32. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  ради  VII скликання. 
33. Про затвердження членом виконавчого комітету Бондаренко Валерія Вікторовича. 
34. Про затвердження членом виконавчого комітету Семенця Олександра Яковича. 

 
 
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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Лях В.М. 

Про затвердження порядку денного спільного засідання постійних 
комісій міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій міської 
ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
3. 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».  

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
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«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про  внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
10.02.2016 № 3-VI-7 «Про затвердження структури виконавчих 
органів міської ради та загальної чисельності працівників апарату 
міської ради та її виконавчих органів в новій редакції». 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Лях В.М., Пустовіт С.В. 
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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та 
загальної чисельності працівників апарату міської ради  та її 
виконавчих органів.  

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про затвердження Положення про управління економічного і 
соціального розвитку Слов’янської міської ради (нова редакція). 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
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- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Матвієнко А.М. 

Про затвердження Положення про управління інвестицій, 
енергоефективності та зовнішніх відносин Слов’янської міської ради.  

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Алтуніна О.М., Бондаренко К.В., 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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М. 

Про зміну найменування юридичної особи комунального закладу 
«Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний 
центр по вул. Чубаря». 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М. 

Про затвердження Положення про стипендію Слов’янської міської 
ради провідним та перспективним спортсменам міста.  
Також інформував про внесені зміни до проекту, а саме доповнено п.3: 
«У 2016 році продовжити виплату стипендії Слов’янської міської ради у 
розмірі 25% мінімального прожиткового мінімуму, встановленого станом 
на 01 січня 2016 року, спортсменам, стипендія яким призначена 
розпорядженням міського голови від 30.12.2015 № 496-р «Про 
призначення стипендії міської ради» відповідно до Положення про 
стипендію Слов’янської міської ради для обдарованих і талановитих 
молодих людей, студентів, перспективних спортсменів міста, 
затвердженого рішенням Слов’янської міської ради від 19.12.2006            
№ 57-ІХ-5. 
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ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради з вищезазначеними доповненнями, 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Головаченко Г.М. 

Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 
Слов'янській міській раді. 

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М. запропонувала в п.4 проекту Порядку розгляду електронної 
петиції, адресованої Слов'янській міській раді, слова «(мешканці міста)» 
виключити. 
Кочуков Д.Г. запропонував в п.12 проекту Порядку розгляду електронної 
петиції, адресованої Слов'янській міській раді, слова «протягом трьох 
місяців» замінити словами «протягом 90 днів». 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати начальнику ЦНАП Головаченко Г.М. внести наступні 
зміни до проекту рішення міської ради: 
1.1 в п.4 проекту Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 
Слов'янській міській раді, слова «(мешканці міста)» виключити. 
1.2 в п.12 проекту Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 
Слов'янській міській раді, слова «протягом трьох місяців» замінити 
словами «протягом 90 днів». 
2. Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради, з урахуванням викладених у п.1 даного рішення 
змін. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Соловей Л.В. 

Про затвердження Плану використання коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік. 

ВИСТУПИЛИ: 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 
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фінансів: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Соловей Л.В. 

Про Програму «Охорона навколишнього природного середовища та 
екологічна безпека м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., 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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 3;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 2.   Рішення – Не прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ: Рязанцева С.І. 

Про Програму «Місцеві стимули для медичних працівників                
м. Слов’янська на 2016-2019 роки». 
Також інформувала про внесені зміни до проекту, згідно рекомендацій 
постійних комісій, а саме Основні заходи по забезпеченню виконання 
Програми і розрахункова потреба щорічних витрат доповнено пунктами 
щодо матеріального заохочення учасників та переможців щорічного 
конкурсу «Кращій по професії», реконструкції будівлі за адресою 
вул.Донська, 5  з метою улаштування  квартир для медичних працівників 
лікувальних закладів міста. 

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з вищезазначеними доповненнями, 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Не голосував – 1. 
Рішення - Прийнято. 

 
14. СЛУХАЛИ: Рязанцева С.І. 
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Про Програму довгострокового переоснащення матеріально-
технічного забезпечення діагностично-лікувального процесу закладів 
охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки. 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Не голосував – 1. 
Рішення - Прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 
Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і 
скрапленого газу інвалідам по зору 1 та 2 групи, а також  дітям-
інвалідам  по зору до 18 років. 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Лях В.М. щодо надання пільг інвалідам інших категорій. 
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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
16. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про внесення змін до Програми соціального захисту деяких категорій
мешканців на території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в 
межах власних повноважень. 
Просив, у зв’язку з технічною помилкою, п.1.2 проекту рішення викласти 
в новій редакції:  «В розділі 5. «Фінансування Програми»  цифри «2016 -
3027,0 тис.грн.» змінити на «2016 -3152,0 тис.грн.» (звернення додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Батечко М.А. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з вищезазначеними змінами, 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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
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«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0;  Не голосував – 1. 
 Рішення - Прийнято. 

 
17. СЛУХАЛИ: Олійник М.М. 

Про внесення змін  до Програми  з утримання та розвитку 
комунального підприємства «Парк культури і відпочинку» на 2012-
2016 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 
28.12.2011 №15-ХХ-6 на 2016 рік. 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0; Не голосував – 1.    
Рішення - Прийнято. 

 
18. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Про затвердження Програми «Відновлення та модернізація 
інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків 
підвищеної поверховості м. Слов’янська на період 2016-2018 роки». 
Також інформувала про внесені зміни до проекту, згідно рекомендацій 
постійних комісій, а саме Заходи щодо реалізації  Програми доповнено 
об’єктом ПАТ «Бетонмаш» вул. Центральна,4. 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Кочуков Д.Г., Пустовіт С.В., Кім Ж.М., представник МНС 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з вищезазначеними доповненнями, 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
19. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Про внесення змін та доповнень в 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». 
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ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Лях В.М., Алтуніна О.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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
20. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

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».  

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
21. 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». 

ВИСТУПИЛИ: Заруба О.В. просила додатково виділити кошти в розмірі 100,0 тис.грн. на 
інвентаризацію зеленої зони мікрорайону «Лісний» та 360,0 тис.грн.       
КП «Зовнішнє освітлення» на утримання і поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти можливість 
виділення коштів з міського бюджету на: 
-  інвентаризацію зеленої зони мікрорайону «Лісний» - 100,0 тис.грн.;  
- КП «Зовнішнє освітлення» на утримання і поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення - 360,0 тис.грн.        
2) Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням рекомендацій 
постійних комісій, 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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
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господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0;  Не голосував - 1. 
Рішення - Прийнято. 

 
22. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про звільнення служби у справах дітей Слов’янської міської ради від 
сплати державного мита на 2016 рік при зверненні до органів 
державної реєстрації актів цивільного стану. 

ВИСТУПИЛИ: 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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
23. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про встановлення ставки транспортного податку  на території міста 
Слов’янська. 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
24. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006  
№ 19-VІ-5 «Про передачу функцій орендодавця бюджетним закладам 
та організаціям Слов’янської міської ради». 

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: 
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«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
25. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про приватизацію нежитлового приміщення (27,3 кв.м) за адресою: 
Донецька обл.,   м. Слов'янськ, вул. Бульварна, 2, приміщення 4.  

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
26. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про приймання у комунальну власність територіальної громади        
м. Слов’янська пам’ятки архітектури місцевого значення – будівлі 
«Дзевульский та Лянге»  (будівля колишньої бібліотеки) від 
відкритого акціонерного товариства «Слов’янський керамічний 
комбінат». 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Лях В.М., 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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
27. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про зміну штатного розпису регіонального ландшафтного парку 
«Слов’янський курорт». 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Лях В.М., Кононенко Ю.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. 
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ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0; Не голосував - 1.    
Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0; Не голосував - 1.    
Рішення - Прийнято. 

 
28. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з товариством з обмеженою 
відповідальністю «ІСТ-ГРІНС» (вул. Василевського). 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М., Лях В.М., Кочуков Д.Г., Водоп’янов К.М., Алтуніна О.М., 
Пустовіт С.В. 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
29. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем 
Андрійчишеним Геннадієм Борисовичем (вул. Василевського). 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М. Лях В.М., Кочуков Д.Г., Адейкін М.М., 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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
30. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне 
користування земельною ділянкою з фізичною особою – підприємцем 
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Лук’янченко Валентиною Григорівною (вул. Світлодарська, колишня 
вул.Чубаря). 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
31. СЛУХАЛИ: Пахомов О.В. 

Про розробку детального плану території організації та благоустрою 
рекреаційної зони на перетині вулиці Миру та вулиці Юрія 
Богатикова у м. Слов’янську. 

ВИСТУПИЛИ: Чернявська Л.П. 
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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
32. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

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

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., враховуючи думку членів постійних комісій, запропонував  
питання  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» розглянути окремо. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради, за винятком питання  «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»,  та рекомендувати  міському       голові 
Ляху В.М. включити дані проекти рішень до проекту порядку денного 
сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та 
фінансів: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
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- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
33. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДОНЕЦЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Кочуков Д.Г., Пустовіт С.В., Соловей Л.В., Лях В.М., 
Олексюк А.Р., Булгаков О., Бережний О.М., Алтуніна О.М., Коваль О.Є. 

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» - 1;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 2;  «Проти» - 2;  «Утрималось» - 0.   Рішення – Не прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 3;  «Проти» - 2;  «Утрималось» - 0.   Рішення – Не прийнято. 

 
34. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про засудження грального бізнесу на території м. Слов’янська (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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
35. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  ради  VII 
скликання. 

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» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського 
господарства: 
«За» - 4;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 
- Постійна комісія  з питань  депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 
«За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.   Рішення - Прийнято. 

 
36. СЛУХАЛИ: Лях В.М.  довів до відома членів постійних комісій 

Про затвердження членом виконавчого комітету Бондаренко Валерія 
Вікторовича. 
Про затвердження членом виконавчого комітету Семенця Олександра 
Яковича. 

ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М., Батечко М.А., Пустовіт С.В. 
  

 
 
 
Голова  постійної комісії  з питань            

  економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів  __________________  М.М.Адейкін   
 
 
  Заступник голови постійної комісії  з питань  
депутатської діяльності, законності, правопорядку,  

  регуляторної політики та протидії корупції                  _________________  О.М.Алтуніна 
 
 
Голова постійної комісії  з питань 
комунальної власності та міського господарства       __________________ А.Р.Олексюк 

 
   

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17

 
 
 
 
                                                           
                                                                   Додаток №1 

                                                                                                        до  протоколу  спільного засідання  
                                                                                                      постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 25.03.2016  № 8   
                                              
 

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

25.03.2016 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. 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. Кушнарьов Сергій Миколайович Член постійної комісії 
10.Чернявська Любов Петрівна Член постійної комісії 

Постійна комісія з питань  
землекористування, містобудування та екології: 

11. Водоп’янов Костянтин Миколайович Член постійної комісії 
12.Чиж Олексій Миколайович Член постійної комісії 
Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

регуляторної політики та протидії корупції: 
13.Алтуніна Ольга Миколаївна Заступник голови постійної комісії 
14.Карпушкіна Олена Вікторівна Член постійної комісії 
15.Кононенко Юрій Генріхович Член постійної комісії 
16.Кочуков Дмитро Геннадійович Член постійної комісії 
17.Ліхота Олександр Валерійович Член постійної комісії 

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

18.Бондаренко Костянтин Володимирович Член постійної комісії 
19.Горбунова Ольга Леонідівна Член постійної комісії 
20.Щудро Наталія Вікторівна Член постійної комісії 
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                                                                                                                         Додаток №2 
                                                                                                        до  протоколу  спільного засідання  

                                                                                                       постійних комісій міської ради       
                                                                                                                від 25.03.2016  № 8   
 
 

СПИСОК  ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ 
на спільному засіданні  постійних комісій міської ради 

25.03.2016 року 
 
1. Лях В.М. – міський голова 
2. Бережний О.М. – начальник відділу поводження з відходами департаменту екології та 
природних ресурсів Донецької облдержадміністрації 
3. Булгаков О. -  заступник директора КП «ДОНЕЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» 
4. Головаченко Г.М. – начальник ЦНАП 
5. Євсюков А.П. – начальник УСЗН 
6. Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ 
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.Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
12.Мала Л.М.- начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності 
13.Матвієнко А.М. – заступник начальника управління стратегічного планування, 
інвестиційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків 
14.Мірошниченко В.О.- гол. спеціаліст відділу з орг. забезпечення депутатської діяльності 
15.Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту 
16.Моторіна Т.П. – начальник відділу кадрової роботи 
17.Олійник М.М. – начальник відділу культури 
18.Пахомов О.В. – начальник управління архітектури та містобудування 
19.Рязанцева С.І. – заступник начальника відділу охорони здоров’я 
20.Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів 
21.Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності 

 
                  

 
 


