Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 11
спільного засідання постійних комісій міської ради
з питань комунальної власності та міського господарства, з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції, з питань
землекористування, містобудування та екології, за участю представників постійної комісії
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів та
з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики
27.07.2016
м. Слов’янськ

14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

Присутні:
17 депутатів - членів 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 13.07.2016 № 220-р
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про інформацію начальника Слов’янського відділу поліції ГУ НП в Донецькій
області Альошина С.А. про хід та результати розслідування провокаційних дій,
вчинених 9 травня 2016 року групою радикально налаштованих осіб, відносно
ветеранів Другої світової війни, жінок, дітей, людей похилого віку, депутатів
Верховної Ради України та Слов’янської міської ради, перших керівників та
громадян міста та розгляд електронної петиції щодо засудження дій нападників на
мирний «Марш миру» 9 травня 2016 року.
2. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про
затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень».
3. Про затвердження Положення про відділ освіти Слов’янської міської ради (нова
редакція).
4. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 26 «БУРАТІНО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
5. Про оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери.
6. Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за харчування дітей у
дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та НВК № 1 за рахунок місцевого
бюджету м. Слов’янська.
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 № 13-XXV-6 «Про
затвердження Цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в
м. Слов’янську на 2012-2016 роки».

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 17-ХІІ-7 «Про
затвердження міської комплексної програми посилення охорони громадського
порядку і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки».
9. Про затвердження положення про відділ з ведення реєстраційного обліку місця
проживання та місця перебування фізичних осіб.
10. Про затвердження Положення про відділ торгівлі і захисту прав споживачів
Слов’янської міської ради.
11. Про затвердження Положення про відділ транспорту та зв’язку Слов’янської міської
ради.
12. Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ МІСЬКОЇ РАДИ З
БЛАГОУСТРОЮ М. СЛОВ’ЯНСЬКА.
13. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Багрій Наталею Ярославівною.
14. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Шевченко Валерієм
Геннадійовичем.
15. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Орлянською Ольгою
Миколаївною.
16. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Сердюком Валентином
Олександровичем.
17. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною
Анатоліївною (вул. Вільна).
18. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною
Анатоліївною (вул. Донська).
19. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною
Анатоліївною (вул. Л.Толстого).
20. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Холявка Мариною
Анатоліївною (вул. Університетська).
21. Про укладення договору строкового особистого сервітуту на платне користування
земельною ділянкою з фізичною особою-підприємцем Подушкою Ігорем
Сергійовичем.
22. Про скасування рішення Слов’янської міської ради від 02.03.2012 № 11-XXIV-6 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території Слов’янської міської ради»
23. Питання щодо регулювання земельних правовідносин.
24. 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).
25. Про затвердження Переліку об’єктів житлово - комунального
господарства
м. Слов’янська, які у 2016 році пропонується фінансувати за рахунок коштів
державного бюджету.
26. Про затвердження Положення про відділ економіки Слов’янської міської ради.
27. 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» (із змінами та доповненнями).
28. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року.
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29. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2015 № 25–IV–7
«Про міський бюджет на 2016 рік».
30. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської ради 7 скликання.
31. Про приватизацію нежитлової будівлі та споруд, розташованих за адресою: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. 1 Травня, 2.
32. Про
створення
юридичної
особи
–
КОММУНАЛЬНОЇ
УСТАНОВИ
«ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ».
33. Про приймання в комунальну власність територіальної громади м. Слов’янська
мереж зовнішнього освітлення, що не мають балансоутримувача і власника.
34. Про погодження передачі з комунальної власності територіальної громади
м. Слов’янська у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області,
будівлі поліклініки за адресою: м. Слов’янськ, вул. Маломіська, 142.
35. Про затвердження Програми впровадження політики енергозбереження у
м.Слов’янську на 2016-2018 роки.
36. Про затвердження Програми з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи
з енергозбереження та підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018
роки.
37. Про делегування функцій замовника робіт по реалізації інфраструктурних проектів в
м. Слов’янську у 2016 році.
38. Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для
фінансування інвестиційного проекту «Впровадження проекту енергозбереження в
м. Слов’янськ».
39. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про
затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій редакції».
Лях В.М.
Про визначення головуючого на спільному засіданні постійних
комісій міської ради.
Враховуючи, що спільне засідання скликане за ініціативою міського
ВИРІШИЛИ:
голови, визначити головуючим на спільному засіданні постійних комісій
міської ради міського голову Ляха Вадима Михайловича.
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та
екології:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського
господарства:
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

2. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

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.
Підлісний Ю.І., Лях В.М. про доповнення порядку денного питанням
«Про Робочу групу з підготовки, розроблення і впровадження Статуту
територіальної громади міста Слов’янська».
1) Затвердити порядок денний спільного засідання постійних комісій
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міської ради, з урахуванням пропозиції Підлісного Ю.І., Ляха В.М. про
доповнення порядку денного питанням «Про Робочу групу з підготовки,
розроблення і впровадження Статуту територіальної громади міста
Слов’янська».
2) Проводити голосування тільки за ті проекти рішень, до яких вносяться
зміни та які потребують обговорення.
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та
екології:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського
господарства:
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
Підлісний Ю.І.
Про Робочу групу з підготовки, розроблення і впровадження Статуту
територіальної громади міста Слов’янська (проект рішення міської
ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М.,
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та
екології:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського
господарства:
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Підлісний Ю.І.
Про інформацію начальника Слов’янського відділу поліції ГУ НП в
Донецькій області Альошина С.А. про хід та результати
розслідування провокаційних дій, вчинених 9 травня 2016 року
групою радикально налаштованих осіб, відносно ветеранів Другої
світової війни, жінок, дітей, людей похилого віку, депутатів Верховної
Ради України та Слов’янської міської ради, перших керівників та
громадян міста та розгляд електронної петиції щодо засудження дій
нападників на мирний «Марш миру» 9 травня 2016 року.
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Лях В.М., Кім Ж.М.
Розглянути дане питання після заслуховування керівника Слов’янського
ВИРІШИЛИ:
відділу поліції ГУ Національної поліції України в Донецькій області на
пленарному засіданні міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та
екології:
4. СЛУХАЛИ:
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«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського
господарства:
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
ВИСТУПИЛИ:

Лях В.М., Кочуков Д.Г. щодо проекту рішення «Про затвердження
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ МІСЬКОЇ РАДИ З БЛАГОУСТРОЮ
М. СЛОВ’ЯНСЬКА».

Пахомов О.В.
Про скасування рішення Слов’янської міської ради від 02.03.2012
№ 11-XXIV-6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності на території
Слов’янської міської ради» (проект рішення міської ради та копія
зауважень відділу раціонального використання земельних ресурсів
додаються).
Просив зняти даний проект рішення з розгляду, т.я. для скасування
рішення необхідно відстеження результативності регуляторного акту
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Водоп’янов К.М., Лях В.М., Кісіль В.В., Усіченко Н.М.,
Кудря О.М., Кочуков Д.Г.
Рекомендувати управлінню архітектури та містобудування (Пахомов)
ВИРІШИЛИ:
доопрацювати проект рішення міської ради «Про скасування рішення
Слов’янської міської ради від 02.03.2012 №11-XXIV-6 «Про затвердження
Порядку
розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності на території Слов’янської міської ради», з
урахуванням зауважень управлінь та відділів міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: - Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
«За» - 2; «Проти» - 1; «Утрималось» - 1. Рішення – Не прийнято.
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та
екології:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського
господарства:
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Кудря О.М. інформувала про розгляд питань щодо регулювання
земельних правовідносин постійною комісією міської ради з питань
землекористування, містобудування та екології (список проектів рішень
додається).

6. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 № 14-VI-7
«Про затвердження Переліку об’єктів та
заходів житловокомунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська»
(із змінами)
Яковленко О.В., Кім Ж.М., Вінниченко В.П., Преображенська О.І.,
Лях В.М.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.

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

Діденко Д.І., Яковленко О.В. щодо проекту рішення «Про затвердження
Переліку об’єктів житлово - комунального господарства м. Слов’янська,
які у 2016 році пропонується фінансувати за рахунок коштів державного
бюджету».

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» (доповнення
до пояснювальної записки проекту рішення додається).
Інформував щодо субвенції з державного бюджету в розмірі 600 тис грн.
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території.
ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В. про виділення коштів у розмірі 11 тис.грн. на передплату
періодичних видань для центральної бібліотеки.
Яковленко О.В., Олійник М.М.
1)Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) передбачити в
ВИРІШИЛИ:
проекті рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 23.12.2015 № 25–IV–7 «Про міський бюджет на 2016 рік»
виділення коштів у розмірі 11 тис.грн. на передплату періодичних видань
для центральної бібліотеки та субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам в розмірі 600 тис грн. на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку території.
2)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 депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та
екології:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського
господарства:
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Мала Л.М. щодо проекту рішення міської ради «Про внесення змін до
Регламенту Слов’янської міської ради 7 скликання»

8. СЛУХАЛИ:

Рубан А.Є.
Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової
корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту
«Впровадження проекту енергозбереження в м. Слов’янськ» (проект
рішення міської ради додається).
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Лях В.М.
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 депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань землекористування, містобудування та
екології:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
- Постійна комісія з питань комунальної власності та міського
господарства:
«За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

Моторіна Т.П., Кочуков Д.Г. щодо проекту рішення «Про внесення змін до
рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про затвердження
структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій
редакції»

Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М. щодо необхідності заслуховування докладів
усіх розробників проектів.
Кочуков Д.Г. про порушення норм Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
Вінниченко В.П. про розгляд на пленарному засіданні ради звернення до
Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б., Міністра освіти України
Гриневич Л.М. щодо реорганізації професійно-технічних навчальних
закладів.

Заступник голови постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції
_________________ О.М.Алтуніна
Заступник голови постійної комісії з питань
землекористування, містобудування та екології

_________________ В.В.Кісіль

Голова постійної комісії з питань
комунальної власності та міського господарства

__________________ А.Р.Олексюк
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Додаток №1
до протоколу спільного засідання
постійних комісій міської ради
від 27.07.2016 № 11
СПИСОК ПРИСУТНІХ ДЕПУТАТІВ – ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
на спільному засіданні постійних комісій міської ради
27.07.2016 року
Постійна комісія з питань
економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів:
1. Пустовіт Сергій Вікторович
Член постійної комісії
Постійна комісія з питань
комунальної власності та міського господарства:
2. Олексюк Анатолій Романович
Голова постійної комісії
3. Вербська Наталія Володимирівна
Член постійної комісії
4. Вінниченко Віктор Петрович
Член постійної комісії
5. Чернявська Любов Петрівна
Член постійної комісії
Постійна комісія з питань
землекористування, містобудування та екології:
6. Кісіль Віктор Вікторович
Заступник голови постійної комісії
7. Водоп’янов Костянтин Миколайович
Член постійної комісії
8. Рудіч Лілія Леонідівна
Член постійної комісії
9. Чиж Олексій Миколайович
Член постійної комісії
10.Яковленко Олексій Вікторович
Член постійної комісії
Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції:
11.Алтуніна Ольга Миколаївна
Заступник голови постійної комісії
12.Кочуков Дмитро Геннадійович
Член постійної комісії
13.Ліхота Олександр Валерійович
Член постійної комісії
14.Самсонов Олександр Анатолійович
Член постійної комісії
Постійна комісія з питань
охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики:
15.Горбунова Ольга Леонідівна
Член постійної комісії
16.Преображенська Ольга Іванівна
Член постійної комісії
17.Щудро Наталія Вікторівна
Член постійної комісії
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Додаток №2
до протоколу спільного засідання
постійних комісій міської ради
від 27.07.2016 № 11
СПИСОК ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ ОСІБ
на спільному засіданні постійних комісій міської ради
27.07.2016 року
1. Лях В.М. – міський голова
2. Альохіна О.Є. – начальник управління соціального захисту населення
3. Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства
4. Зуєв Г.І. – головний спеціаліст інспекції міської ради з благоустрою м.Слов’янська
5. Кім Ж.М. – секретар міської ради
6. Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
7. Ковальова О.Ф. – начальник відділу економіки
8. Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів
9. Макієнко Р.В. – начальник відділу транспорту та зв’язку
10.Мала Л.М.- начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
11.Мірошниченко В.О.- гол. спеціаліст відділу з орг. забезпечення депутатської діяльності
12.Міщенко О.М. - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
13.Моторіна Т.П. – начальник відділу кадрової роботи
14.Пахомов О.В. – в.о. начальника управління архітектури та містобудування
15.Підлісний Ю.І. – заступник міського голови
16.Рубан А.Є. – начальник управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх
відносин
17.Рубльовський І.М. – в.о. начальника відділу освіти
18.Сіваш Д.В. – заступник міського голови
19.Ткаченко О.М. – начальник відділу з ведення реєстраційного обліку місця проживання
та місця перебування фізичних осіб
20.Шаульська В.В. – заступник міського голови
21.Яковенко О.Г. – начальник відділу торгівлі і захисту прав споживачів
22.Ярова А.Л. – заступник начальника управління комунальної власності
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