Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 4
засідання постійної комісії міської ради
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів
14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

14.04.2016
м. Слов’янськ
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.
- Пустовіт С.В.

Запрошені особи:
Євсюков А.П. – начальник УСЗН
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку
Кравченко Д.В. – начальник відділу з питань внутрішньої політики
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Підлісний Ю.І.– заступник міського голови
Самохвалов В.М. – начальник відділу інформаційного забезпечення.
Самсонов О.А. - депутат міської ради
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
13.04.2016 № 120-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.
3.

4.

Про затвердження міської комплексної програми “Відкрита влада. Прозоре місто.” на
2016-2017 роки.
Про внесення доповнень до Програми соціального захисту деяких категорій мешканців
на території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень.
Про внесення доповнень 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».
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2015 № 25 – IV- 7
«Про міський бюджет на 2016 рік».
1. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Самохвалов В.М.
Про затвердження міської комплексної програми “Відкрита влада.
Прозоре місто.” на 2016-2017 роки (проект рішення додається), окрім
цього, запропонував, враховуючи пропозицію депутатів від фракції
«Самопоміч», внести зміни у проект, виклавши у пункті 32. розділу V
«Заходи Програми» термін виконання у наступній редакції: «20162017».
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Батечко М.А., Пустовіт С.В., Адейкін М.М., Коваль О.Є.
Погодити проект рішення міської ради з вищезазначеними змінами та
ВИРІШИЛИ:
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.
3. СЛУХАЛИ:

Євсюков А.П.
Про внесення доповнень до Програми соціального захисту деяких
категорій мешканців на території Слов’янської міської ради на
2015-2019 роки в межах власних повноважень(проект рішення
додається).
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Підлісний Ю.І., Пустовіт С.В., Шаульська В.В., Жиров І.В.
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.
4. СЛУХАЛИ:

Ковальова О.Ф.
Про внесення доповнень 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: Жиров І.В., щодо термінового вирішення питання будівництва
прибудови до приміщення ЗОШ № 16 для розміщення шкільної їдальні,
Підлісний Ю.І., Коваль О.Є., 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.
5. 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 додається).
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Адейкін М.М., Батечко М.А., Пустовіт С.В., Підлісний Ю.І.
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.
Голова постійної комісії

__________________________

М.М.Адейкін

Секретар постійної комісії

__________________________

О.С.Костін
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