
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 1 

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

 
 

  16.12.2015                                                                                 13.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                            Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
 
Присутні:    Адейкін М.М.  - голова постійної комісії  

Костін О.С. - секретар постійної комісії 
Жиров І.В. – член постійної комісії 
Коваль О.Є. – член постійної комісії 
Пустовіт С.В. – член постійної комісії 
Флерко М.М. – член постійної комісії 
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Вінниченко В.П. - депутат міської ради 
Водоп’янов К.М. - депутат міської ради 
Діденко Д.І. – начальник УЖКГ 
Долинський К.І. – заступник начальника відділу погашення заборгованості 
Слов’янської ОДПІ 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кісіль В.В. - депутат міської ради 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального 
розвитку 
Кочуков Д.Г. - депутат міської ради 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних 
ресурсів 
Ліхота О.В. - депутат міської ради 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    
депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   
забезпечення депутатської діяльності  
Моторіна Т.П. – начальник відділу кадрової роботи 
Прибосний І.В. – заступник генерального директора  
КП «Словміськводоканал» 
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови 
Шаповалов І.В. – заступник міського голови 

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

 
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 
10.12.2015 № 451-р. 
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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Про обрання заступника голови постійної комісії міської ради з питань економічної 
політики, бізнесу, бюджету і фінансів. 

2. Про обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань економічної політики, 
бізнесу, бюджету і фінансів. 

3. Про надання кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору на конкурентних 
засадах суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель. 

4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.01.2015 № 3-LХХIІІ-6 
«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2015 рік». 

5. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 16.01.2015 № 3-LXXII-6  
«Про міський бюджет на 2015 рік». 

6. Про оплату праці заступника міського голови Шаульської В.В. 
7. Про оплату праці заступника міського голови Сіваша Д.В. 
8. Про оплату праці заступника міського голови Підлісного Ю.І. 
9. Про оплату праці заступника міського голови Шаповалова І.В. 
10. Про оплату праці керуючого справами виконкому Огаркової О.А. 
11. Про звернення фінансового управління Слов’янської міської ради щодо податкового 
боргу КП «Регіональне управління капітального будівництва».  

 
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» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Адейкін М.М. 

Обрання заступника голови постійної комісії міської ради з питань 
економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів. 

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії міської ради з питань 
економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів Жирова Ігоря 
Володимировича. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Адейкін М.М. 

Обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань
економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії міської ради з питань економічної 
політики, бізнесу, бюджету і фінансів Костіна Олега Сергійовича. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про надання кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору на 
конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 
земель 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В. 
ВИРІШИЛИ: Надати до складу конкурсної комісії з відбору на конкурентних засадах 

суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель кандидатуру 
Адейкіна Миколи Миколайовича. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
30.01.2015 № 3-LХХIІІ-6 «Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2015 
рік» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Діденко Д.І., Лях В.М., Жиров І.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
16.01.2015 № 3-LXXII-6  «Про міський бюджет на 2015 рік» (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Лях В.М., Шаповалов І.В., Адейкін М.М., Пустовіт С.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Адейкін М.М. 

Про голосування однакових по суті питань про оплату праці 
заступників міського голови та керуючого справами виконкому 
блоком. 

ВИРІШИЛИ: Голосувати за однакові по суті питання про оплату праці заступників 
міського голови та керуючого справами виконкому блоком 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 
Про оплату праці заступника міського голови Шаульської В.В. 
(проект рішення міської ради додається). 
Про оплату праці заступника міського голови Сіваша Д.В. (проект 
рішення міської ради додається). 
Про оплату праці заступника міського голови Підлісного Ю.І. 
(проект рішення міської ради додається). 
Про оплату праці заступника міського голови Шаповалова І.В. 
(проект рішення міської ради додається). 

   Про оплату праці керуючого справами виконкому Огаркової О.А.
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вінниченко В.П. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дані питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про звернення фінансового управління Слов’янської міської ради 
щодо податкового боргу КП «Регіональне управління капітального 
будівництва» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вінниченко В.П., Адейкін М.М., Долинський К.І., Лях В.М. запропонував  
заслухати  інформацію про роботу КП «РУКБ» та КП «Лісопаркове 
господарство» на спільному засіданні постійних комісій з питань 
економічної  політики, бізнесу, бюджету та фінансів та з питань 
комунальної власності та міського господарства. Також доручив 
юридичному управлінню (Усіченко) спільно з управлінням комунальної 
власності (Ярова) вивчити питання припинення КП «РУКБ» та надати 
письмову інформацію та свої пропозиції з цього питання. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника фінансового управління Ковальова І.Г. прийняти 
до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
10. РІЗНЕ:  
СЛУХАЛИ: Прибосний І.В. про підвищення тарифів на воду компанією «Вода 

Донбасу», що спричинить відповідне підвищення тарифів КП 
«Словміськовдоканал». 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Адейкін М.М., Коваль О.Є., Водоп’янов К.М. 
ВИРІШИЛИ: Розглянути питання підвищення тарифів на водопостачання на спільному 

засіданні постійних комісій з питань економічної  політики, бізнесу, 
бюджету та фінансів та з питань комунальної власності та міського 
господарства. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: Лях В.М. про результати роботи комісії з питань дотримання та реалізації 
ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки» щодо перейменування вулиць м.Слов’янська (копія протоколу 
комісії  від 02.11.2015 № 7 додається) 

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

                                                                                                                  


