
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 1 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань економічної  політики, бізнесу, бюджету та фінансів 

 
  04.02.2016                                                                                      14.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                                 Малий зал 3 поверх 
                                                                                                          адміністративної будівлі  

                                                                                                             Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     - Адейкін М.М.   
Секретар постійної комісії - Костін О.С.  
Члени постійної комісії      - Батечко М.А. 
                                              - Жиров І.В.  

                         - Коваль О.Є.  
Запрошені особи: 
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я 
Діденко Д.І. – начальник УЖКГ 
Домбровський М.О. – депутат міської ради 
Євсюков А.П. – начальник УСЗН 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпечення 
депутатської діяльності  
Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Овчаренко В.М. – начальник відділу освіти 
Олійник М.М. – начальник відділу культури 
Преображенська О.І. – депутат міської ради 
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – депутат міської ради 
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів 

 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації,  громадських 
організацій міста. 

 
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 
21.01.2016 № 21-р. 

              
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2010 № 178-XLIII-5 «Про 
затвердження Положення про конкурсний відбір   суб’єктів оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель та Положення про порядок укладання договору на оплату авансового 
внеску. 

2. Про надання пільг на харчування дітей у шкільних та дошкільних навчальних закладах 
за рахунок місцевого бюджету м. Слов’янська.  
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3. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців 
територіальної громади м. Слов’янська на 2015-2019 роки в межах власних 
повноважень». 

4. Про затвердження Програми соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб на 2016 
– 2020 роки на території Слов'янської міської ради. 

5. Про затвердження Програми соціального захисту дітей-інвалідів  на 2016 – 2020 роки на 
території Слов'янської міської ради. 

6. Про внесення змін до рішення міської ради  від 20.04.2012 № 13-ХХV-6 «Про 
затвердження Цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в                        
м. Слов’янську на 2012-2016 роки».  

7. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2016 рік з врахуванням пропозицій начальника УСЗН 
Євсюкова А.П. від 25.01.2016 № 09 – 151/317, начальника відділу охорони здоров’я 
Джим О.Ю. від 26.01.2016 № 08-15/57, начальника відділу освіти Овчаренко В.М. від 
26.01.2016 № 27-01/15, начальника відділу культури Олійник М.М. від 25.01.2016         
№ 01-16/21 та від 28.01.2016 № 01-16/30. 

8. 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. 

9. Про затвердження положення про фінансове управління Слов’янської міської ради 
(нова редакція). 

10. Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих у міжсесійний період за 
2015 рік. 

11.   Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 5-LXXIХ-6 
«Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на території міста Слов’янська» 

12. Про затвердження Положення про транспортний податок на території міста 
Слов’янська на 2016 рік. 

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

 
 
1. СЛУХАЛИ: Адейкін М.М. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету і 
фінансів . 

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської 
ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2010 № 178-
XLIII-5 « Про затвердження Положення про конкурсний відбір   
суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель та Положення 
про порядок укладання договору на оплату авансового внеску . 

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: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: Овчаренко В.М. 
Про надання пільг на харчування дітей у шкільних та дошкільних 
навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету м. Слов’янська 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Батечко М.А. 
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: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9-
LXXI- 6 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких 
категорій мешканців територіальної громади м. Слов’янська на 2015-
2019 роки в межах власних повноважень» (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., 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: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про затвердження Програми соціального захисту та реінтеграції 
бездомних осіб на 2016 – 2020 роки на території Слов'янської міської 
ради 

ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І., Савченко С.М., Жиров І.В., Адейкін М.М. 
ВИРІШИЛИ: 1)  Рекомендувати начальнику УСЗН Євсюкову А.П.  організувати зустріч 

представників постійних комісій з питань економічної політики, бізнесу, 
бюджету та фінансів та з питань  охорони здоров’я, освіти, соціальної та 
молодіжної політики  з в.о. директора Центру обліку бездомних з 
будинком нічного перебування Жуковою Н.В. з метою розгляду питань 
фінансового та матеріального забезпечення роботи установи. 
2) Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про затвердження Програми соціального захисту дітей-інвалідів  на 
2016 – 2020 роки на території Слов'янської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Жиров І.В., Савченко С.М., Адейкін М.М., Ковальова О.Ф.  
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: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М. 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 20.04.2012 № 13-ХХV-6 
«Про затвердження Цільової програми розвитку фізичної культури та 
спорту в м. Слов’янську на 2012-2016 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Преображенська О.І., Домбровський М.О. 
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Савченко С.М. про будівництво спортивних майданчиків місцевими 
виробниками, охоплення спортом дітей всіх районів міста. 

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

 
8. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
території Слов’янської міської ради на 2016 рік з врахуванням 
пропозицій начальника УСЗН Євсюкова А.П. від 25.01.2016 № 09 –
151/317, начальника відділу охорони здоров’я Джим О.Ю. від 
26.01.2016 № 08-15/57, начальника відділу освіти Овчаренко В.М. від 
26.01.2016 № 27-01/15-107, начальника відділу культури Олійник М.М. 
від 25.01.2016 № 01-16/21 та від 28.01.2016 № 01-16/30 (копії листів,  
звернення управління економічного і соціального розвитку від 29.01.2016 
та від 03.02.2016 додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Жиров І.В., Овчаренко В.М., Олійник М.М., Савченко С.М., 
Преображенська О.І., Адейкін М.М., Ковальов І.Г., Джим О.Ю.,     
Євсюков А.П. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням пропозицій 
начальника  УСЗН  Євсюкова А.П. від 25.01.2016 № 09–151/317, 
начальника відділу охорони здоров’я Джим О.Ю. від 26.01.2016                
№ 08-15/57, начальника відділу освіти Овчаренко В.М. від 26.01.2016      
№ 27-01/15-107, начальника відділу культури Олійник М.М. від 25.01.2016 
№ 01-16/21 та від 28.01.2016 № 01-16/30  та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

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 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Костін О.С. 
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: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження положення про фінансове управління Слов’янської 
міської ради (нова редакція) 

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

 
11. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих у 
міжсесійний період за 2015 рік  
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міжсесійний період за 2015 рік (проект рішення міської ради додається). 
ВИСТУПИЛИ: Діденко Д.І., 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: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
01.07.2015 № 5-LXXI Х-6 «Про затвердження Положення про податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території міста 
Слов’янська» (проект рішення міської ради додається). 

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

 
13. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження Положення про транспортний податок на території 
міста Слов’янська на 2016 рік (проект рішення міської ради додається). 

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

 
14. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

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

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.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: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                     __________________________               М.М.Адейкін 
 
 
Секретар постійної комісії                 __________________________             О.С.Костін 

                                                                                                                  


