
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 6 

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

 
  18.05.2016                                                                                      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. 
                                              -  Пустовіт С.В.                        
Запрошені особи: 
Альохіна О.Є. – заступник начальника УСЗН 
Діденко Д.І. – начальник УЖКГ 
Кім Ж.М. – секретар міської ради 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
Коноваленко І.І. - головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами 
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 
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 
06.05.2016 № 147-р.  

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів війни на території 

Слов’янської міської ради на 2016-2020 роки. 
2. Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості перевезених пасажирів до 

платних для розрахунку компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 
у міському громадському авто- та електротранспорті загального користування. 

3. Про затвердження міської комплексної програми посилення охорони громадського 
порядку і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки». 

4. Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Слов’янська».  

5. Про внесення змін та 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» (із змінами та доповненнями).  
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6. Про затвердження Програми відновлення зовнішнього протипожежного 
водопостачання м. Слов’янська на період 2016-2018 роки. 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2011 №2-V-6 «Про затвердження 
«Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства                   
м. Слов’янська на 2010 – 2014 рр. і на період до 2016 року» (із змінами). 

8. 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). 

9. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року.  
10. 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 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:  Альохіна О.Є. 

Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів війни 
на території Слов’янської міської ради на 2016-2020 роки. 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М. запропонував  управлінню соціального захисту населення 
надати пояснювальну записку щодо виконання попередніх програм 
соціального захисту ветеранів війни та їх порівняння з даною 
Програмою. 
Пустовіт С.В., 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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
В засіданні постійної комісії беруть участь Жиров І.В., Коваль О.Є. 

 
3. СЛУХАЛИ: Альохіна О.Є.  

Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості 
перевезених пасажирів до платних для розрахунку компенсації за 
пільговий проїзд окремим категоріям громадян у міському 
громадському авто- та електротранспорті загального користування 
(звернення управління соціального захисту населення від 21.04.2016    
№ 09-151/2071 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М.,Костін О.С.,Батечко М.А.,Ковальова О.Ф.,Шаульська В.В. 
Пустовіт С.В. запропонував виключити з проекту рішення п.3 щодо 
застосування коефіцієнту автоперевізниками. 
 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати управлінню соціального захисту населення (Альохіна), 
відділу транспорту та зв’язку управління економічного і соціального 
розвитку (Макієнко) на спільному засіданні постійних комісій міської 
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ради інформувати про фактичне перевезення пільгової категорії 
громадян автоперевізниками, про виплату компенсації за пільговий 
проїзд. 
2) Пункт 3 проекту рішення щодо застосування коефіцієнту 
співвідношення у розмірі 3,546 автоперевізниками, незалежно від форм 
власності, виключити та розглянути на спільному засіданні постійних 
комісій. 
2) Погодити проект рішення міської ради, за виключенням пункту 3 
проекта , та рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити даний 
проект рішення до проекту порядку денного сесії міської ради, з 
урахуванням рішення постійної комісії. 

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

 
4. СЛУХАЛИ: Коноваленко І.І.  

Про затвердження міської комплексної програми посилення 
охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю 
«Правопорядок на 2016-2018 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., 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» - 6;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П.  

Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Слов’янська» 
Інформувала про норми проекту Положення щодо надання пільг 
почесним громадянам м.Слов’янська. 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., 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» - 6;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про внесення змін та 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» (із змінами та доповненнями) (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Діденко Д.І., Ковальов І.Г., 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» - 6;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про затвердження Програми відновлення зовнішнього 
протипожежного водопостачання м. Слов’янська на період 2016-
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2018 роки. 
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Пустовіт С.В., Кім Ж.М. 

Адейкін М.М. рекомендував управлінню житлово-комунального 
господарства (Діденко) надати розрахунки на встановлення пожежних 
гідрантів 
 

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» - 6;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2011 №2-V-6 
«Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства м. Слов’янська на 2010 – 2014 рр. і на 
період до 2016 року» (із змінами) 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Жиров І.В., Кім Ж.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» - 6;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
9. 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 житлово-
комунального господарства, фінансування яких у 2016 році буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку                           
м. Слов’янська» (із змінами). 

ВИСТУПИЛИ: Костін О.С., Батечко М.А. 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням рішення постійної 
комісії міської ради з питань комунальної власності та міського 
господарства від 16.05.2016 (протокол № 7), 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. 

 
10. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 
квартал 2016 року (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Пустовіт С.В. 
 

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» - 6;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
11. 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). 
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ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Жиров І.В. 
Шаульська В.В. інформувала про зміни в проекті рішення у зв’язку із 
змінами назв об’єктів житлово-комунального господарства. 
 

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» - 6;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 
 

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


