
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 2 

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

 
  09.03.2016                                                                                      13.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                                 Малий зал 3 поверх 
                                                                                                          адміністративної будівлі  

                                                                                                             Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     - Адейкін М.М.   
Члени постійної комісії      -  Коваль О.Є. 
                                              -  Пустовіт С.В. 

                         -  Флерко М.М. 
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради 
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я 
Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
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 
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови 
Преображенська О.І. – депутат міської ради 
Рубльовський І.М. – в.о. начальника відділу освіти 
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Чернявська Л.П. – депутат міської ради 
Шаповалов І.В. – заступник міського голови 

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

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради за 2015 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік. 
3. 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».  

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 № 17-VІ-7 «Про 
затвердження Програми економічного та соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради за 2016 рік». 
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5. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.02.2016 № 14-VІ-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». 

6. 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 . 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 

питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про підсумки виконання Програми економічного та соціального 
розвитку території Слов’янської міської ради за 2015 рік (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Водоп’янов К.М., Преображенська О.І., Савченко С.М., 
Джим О.Ю., Заруба О.В., Шаповалов І.В., 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: «За» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ:  Ковальов І.Г. 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік 
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Пустовіт С.В., Флерко М.М., Кім Ж.М., Мала Л.М. 

Адейкін М.М., у зв’язку з настанням часу проведення спільного 
засідання, запропонував припинити засідання постійної комісії міської 
ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів і 
продовжити розгляд питань порядку денного на спільному засіданні 
постійних комісій. 

  
  

 
 
 
  Голова постійної комісії                     __________________________               М.М.Адейкін 
 
 


