Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 8
засідання постійної комісії міської ради
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів
07.09.2016
м. Слов’янськ

14.00 год.
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.
- Пустовіт С.В.
- Флерко М.М.
Запрошені особи:
Альохіна О.Є. – начальник управління соціального захисту населення
Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства
Кім Ж.М. – секретар міської ради
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку
Кудра Г.А. – заступник генерального директора КП «Словміськводоканал»
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності
Моденко Т.О. – начальник виробничого відділу КП «Словміськводоканал»
Провоторова Р.К. – начальник планово-економічного відділу КП «Словміськводоканал»
Савченко С.М. – депутат міської ради
Шаповалов І.В. – заступник міського голови
Шаульська В.В. – заступник міського голови
На засіданні постійної комісії присутні представники засобів масової інформації,
громадських організацій міста.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від
25.08.2016 № 263-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

2.
3.

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».
Про розгляд звернення депутата Савченко С.М. щодо фінансування проекту по ремонту
дорожнього покриття вул. Доватора м. Слов’янська.
Про погодження Інвестиційної програми Комунального підприємства Слов’янської
міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Про затвердження Програми з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на
прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових
будинків індивідуальної забудови у м. Слов’янськ на 2016 – 2018 роки.
Про затвердження Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в
багатоквартирних жилих будинках мікрорайону «Масложир» в м. Слов’янськ на 20162017 р.р.
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).
Про затвердження Положення про Порядок проведення Конкурсу міні-проектів,
спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади м. Слов’янська.
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку території
Слов’янської міської ради за перше півріччя 2016 року.
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).
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.09.2004 № 13-XIX-24 «О
целевом фонде Славянского городского совета».
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.
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
ВИРІШИЛИ:
питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Альохіна О.Є.
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».
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.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: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
До роботи комісії долучився депутат Пустовіт С.В.
3. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Діденко Д.І.
Про розгляд звернення депутата Савченко С.М. щодо фінансування
проекту по ремонту дорожнього покриття вул. Доватора
м. Слов’янська (звернення додається).
Савченко С.М., Адейкін М.М.
Інформацію
начальника
управління
житлово-комунального
господарства Діденка Д.І. про включення вул. Доватора в план
поточного ремонту доріг на 2016 рік прийняти до відома.
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.

Рішення - Прийнято.

До роботи комісії долучився депутат Батечко М.А.
4. СЛУХАЛИ:

Кудра Г.А.
Про
погодження
Інвестиційної
програми
Комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на
2016 рік
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Пустовіт С.В., Жиров І.В., Костін О.С., Шаповалов І.В.,
Флерко М.М., Кім Ж.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: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про затвердження Програми з встановлення та облаштування
дитячих
майданчиків
на
прибудинкових
територіях
багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків
індивідуальної забудови у м. Слов’янськ на 2016 – 2018 роки
ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Батечко М.А., Шаповалов І.В., Флерко М.М., Жиров І.В.,
Адейкін М.М., Кім Ж.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: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Діденко Д.І.
Про
затвердження
Програми
сприяння
встановлення
індивідуального опалення в багатоквартирних жилих будинках
мікрорайону «Масложир» в м. Слов’янськ на 2016-2017 р.р.
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.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: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
7. 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) (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Жиров І.В., Флерко М.М., Адейкін М.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: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Не голосували – 1.
Рішення - Прийнято.
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8. СЛУХАЛИ:

Ковальова О.Ф.
Про затвердження Положення про порядок проведення Конкурсу
міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем
територіальної громади м. Слов’янська (проект рішення міської ради
додається).
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.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: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Ковальова О.Ф.
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
території Слов’янської міської ради за перше півріччя 2016 року
(проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.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: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
10. 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» (із змінами та
доповненнями) (проект рішення міської ради додається).
Також інформувала про необхідність внесення змін та доповнень до
проекту рішення відносно субвенції м.Миколаївка, викладення в новій
редакції розділу «Житлово-комунальне господарство», доповнення
розділів «Соціальний захист населення», «Охорона здоров’я»,
«Зайнятість населення та ринок праці», «Освіта».
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М.
Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням зазначених змін
ВИРІШИЛИ:
та доповнень, та рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити
даний проект рішення до проекту порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
30.09.2004 № 13-XIX-24 «О целевом фонде Славянского городского
совета» (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.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: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
12. 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 та доповнення до пояснювальної записки
додаються).

4

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Адейкін М.М.
Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням змін та
доповнень, та рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити
даний проект рішення до проекту порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
13. РІЗНЕ
ВИСТУПИЛИ:

Пустовіт С.В. про втрати місцевого бюджету у разі відмови в
розміщенні тимчасових споруд (плата за землю, акцизний збір, єдиний
податок та інше).

Голова постійної комісії

__________________________

М.М.Адейкін

Секретар постійної комісії

__________________________

О.С.Костін
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