Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 3
засідання постійної комісії міської ради
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів
23.03.2016
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.
- Коваль О.Є.
- Пустовіт С.В.
- Флерко М.М.
Запрошені особи:
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради
Гусейнова О.В. – головний спеціаліст відділу культури
Євсюков А.П. – начальник УСЗН
Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ
Іванченко С.В. – директор КП «Слов’янське тролейбусне управління»
Кім Ж.М. – секретар міської ради
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
Рязанцева С.І. – заступник начальника відділу охорони здоров’я
Савченко С.М. – депутат міської ради
Самсонов О.А. - депутат міської ради
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів
Чичкан А.В.- начальник управління комунальної власності
Шаповалов І.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
18.03.2016 № 85-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про затвердження Плану використання коштів міського фонду охорони навколишнього
природного середовища на 2016 рік.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Про Програму «Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки».
Про затвердження Положення про стипендію Слов’янської міської ради провідним та
перспективним спортсменам міста.
Про Програму «Місцеві стимули для медичних працівників м. Слов’янська на 20162019 роки».
Про Програму довгострокового переоснащення матеріально-технічного забезпечення
діагностично-лікувального процесу закладів охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки.
Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг на оплату житловокомунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу інвалідам по зору
1 та 2 групи, а також дітям-інвалідам по зору до 18 років.
Про внесення змін до Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на
території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень.
Про внесення змін до Програми з утримання та розвитку комунального підприємства
«Парк культури і відпочинку» на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Слов’янської
міської ради від 28.12.2011 №15-ХХ-6 на 2016 рік.
Про затвердження Програми «Відновлення та модернізація інженерних систем
протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості м. Слов’янська
на період 2016-2018 роки».
Про розгляд звернення фінансового управління від 08.02.2016 № 119 щодо виділення
коштів з міського бюджету на фінансову підтримку КП «ЖЕК №1», КП «ЖЕК №6», КП
«ЖЕК №7» для належного утримання житлового фонду.
Про розгляд звернення фінансового управління від 16.03.2016 № 298/03 щодо
виділення коштів з міського бюджету на:
оплату робіт з інвентаризації об’єкту благоустрою зеленого господарства;
виконання заходів благоустрою (поточний ремонт внутрішньо квартальних
проїздів, прибудинкових територій та прибирання площі Соборної);
виділення фінансової підтримки КП «Слов’янське тролейбусне управління»;
погашення заборгованості 2013 року за виконання робіт по капітальному ремонту
дороги (вул. Бульварна) та оплату судового збору.
Про розгляд звернення фінансового управління від 21.03.2016 № 304/03 щодо
виділення коштів з міського бюджету на:
− про виділення коштів на проведення поточного ремонту світової конструкції «Алеї
Слави»;
− про виділення коштів для виконання робіт з поточного ремонту зелених зон;
− про виділення коштів для придбання урн.
Про розгляд звернення фінансового управління від 23.03.2016 № 311/03 щодо
виділення коштів з міського бюджету на утримання вулично – дорожньої мережі
(планування узбіч) та улаштування пішохідних огороджень по вул. Батюка та
вул. Лозановича.
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».
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».
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2015 № 25 – IV- 7
«Про міський бюджет на 2016 рік».
Про звільнення служби у справах дітей Слов’янської міської ради від сплати
державного мита на 2016 рік при зверненні до органів державної реєстрації актів
цивільного стану.
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18.

Про встановлення ставки транспортного податку на території міста Слов’янська.

1. СЛУХАЛИ:

Адейкін М.М.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету і
фінансів .
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. запропонував доповнити порядок денний питанням
виділення коштів на проектно-кошторисну документацію по
відновленню житлових будинків по вул.Нарвська, 2, 6.
Шаповалов І.В. про неможливість відновлення даних будинків у зв’язку
з тріщинами фундаменту. Проінформував, що заплановано будівництво
житла та виділення його родинам постраждалих в період АТО.
Савченко С.М. про дольову участь міської ради в будівництві житла.
Жиров І.В., Заруба О.В., Батечко М.А., Адейкін М.М.
1) Рекомендувати управлінню комунальної власності (Чичкан),
ВИРІШИЛИ:
постійній комісії міської ради з питань комунальної власності та
міського господарства (Олексюк) розглянути варіанти та опрацювати
питання будівництва житла (в т.ч. дольова участь) для родин, які
постраждали під час проведення АТО в м.Слов’яньску.
2) Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про затвердження Плану використання коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2016 рік.
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Костін О.С.
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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про Програму «Охорона навколишнього природного середовища та
екологічна безпека м. Слов’янська на 2016 – 2018 роки».
ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Пустовіт С.В., Шаповалов 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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про затвердження Положення про стипендію Слов’янської міської
ради провідним та перспективним спортсменам міста.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Батечко М.А., 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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:

Рязанцева С.І.
Про Програму «Місцеві стимули для медичних працівників
м. Слов’янська на 2016-2019 роки».
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Савченко С.М., Адейкін М.М., Батечко М.А., Пустовіт С.В.
1) Рекомендувати відділу охорони здоров’я (Джим) доопрацювати
ВИРІШИЛИ:
проект Програми «Місцеві стимули для медичних працівників
м. Слов’янська на 2016-2019 роки» в частині встановлення доплат
лікарям, забезпечення житлом і т.і.
2) Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради, з урахуванням рекомендацій профільної
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Рязанцева С.І.
Про Програму довгострокового переоснащення матеріальнотехнічного
забезпечення
діагностично-лікувального
процесу
закладів охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Коваль О.Є., Адейкін М.А., 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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Євсюков А.П.
Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг на
оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива
і скрапленого газу інвалідам по зору 1 та 2 групи, а також дітямінвалідам по зору до 18 років.
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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Євсюков А.П.
Про внесення змін до Програми соціального захисту деяких
категорій мешканців на території Слов’янської міської ради на
2015-2019 роки в межах власних повноважень.
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., 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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Гусейнова О.В.
Про внесення змін до Програми з утримання та розвитку
комунального підприємства «Парк культури і відпочинку» на 20122016 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від
28.12.2011 №15-ХХ-6 на 2016 рік (проект рішення міської ради
додається).
Адейкін М.М., Ковальов І.Г., Жиров І.В.
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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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про затвердження Програми «Відновлення та модернізація
інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків
підвищеної поверховості м. Слов’янська на період 2016-2018 роки».
ВИСТУПИЛИ: Флерко М.М. запропонував доповнити заходи щодо реалізації Програми
об’єктом по вул.Центральна (колишня Карла Маркса), 4.
Мала Л.М., Пустовіт С.В.
1) Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства
ВИРІШИЛИ:
(Діденко) доповнити заходи щодо реалізації Програми «Відновлення та
модернізація інженерних систем протипожежного захисту житлових
будинків підвищеної поверховості м. Слов’янська на період 2016-2018
роки» об’єктом по вул.Центральна (колишня Карла Маркса), 4.
2) Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради, з урахуванням рекомендацій профільної
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про розгляд звернення фінансового управління від 08.02.2016 № 119
щодо виділення коштів з міського бюджету на фінансову підтримку
КП «ЖЕК №1», КП «ЖЕК №6», КП «ЖЕК №7» для належного
утримання житлового фонду (звернення фінансового управління та
копії звернень УЖКГ додаються).
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Шаповалов І.В., Пустовіт С.В.
1) Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти
ВИРІШИЛИ:
можливість виділення коштів з міського бюджету на фінансову
підтримку КП «ЖЕК №1» в сумі 80,0 тис.грн., КП «ЖЕК №6» в сумі
80,0 тис.грн., КП «ЖЕК №7» в сумі 80,0 тис.грн. для належного
утримання житлового фонду.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Заруба О.В.
Про розгляд звернення фінансового управління від 16.03.2016
№ 298/03 щодо виділення коштів з міського бюджету на:
оплату робіт з інвентаризації об’єкту благоустрою
зеленого господарства;
виконання заходів благоустрою (поточний ремонт
внутрішньо квартальних проїздів, прибудинкових
територій та прибирання площі Соборної);
виділення фінансової підтримки КП «Слов’янське
тролейбусне управління»;
погашення заборгованості 2013 року за виконання робіт
по капітальному ремонту дороги (вул. Бульварна) та
оплату судового збору.
(звернення фінансового управління та копії звернень УЖКГ додаються).
Адейкін М.М., Іванченко С.В., Кім Ж.М., Ковальов І.Г., Жиров І.В.
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ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти можливість
виділення коштів з міського бюджету на:
- оплату робіт з інвентаризації об’єкту благоустрою зеленого
господарства в сумі 23448.50 грн.;
- виконання заходів благоустрою (поточний ремонт внутрішньо
квартальних проїздів, прибудинкових територій та прибирання
площі Соборної) в сумі 2500,0 тис.грн. та 60,0 тис.грн.;
- виділення
фінансової
підтримки
КП
«Слов’янське
тролейбусне управління» в сумі 500,0 тис.грн.;
погашення заборгованості 2013 року за виконання робіт по
капітальному ремонту дороги (вул. Бульварна) та оплату
судового збору в сумі 608,5 тис.грн.
«За»
7;
«Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
13. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про розгляд звернення фінансового управління від 21.03.2016
№ 304/03 щодо виділення коштів з міського бюджету на:
− про виділення коштів на проведення поточного ремонту
світової конструкції «Алеї Слави»;
− про виділення коштів для виконання робіт з поточного
ремонту зелених зон;
− про виділення коштів для придбання урн.
(звернення фінансовго управління та копії звернень управління
житлово-комунального господарства додаються).
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Пустовіт С.В., Кім Ж.М.
Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти можливість
ВИРІШИЛИ:
виділення коштів з міського бюджету на:
- проведення поточного ремонту світової конструкції «Алеї Слави» в
сумі 56,0 тис.грн.;
- виконання робіт з поточного ремонту зелених зон в сумі 200,557
тис.грн.;
- придбання урн в сумі 36,0 тис.грн..
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про розгляд звернення фінансового управління від 23.03.2016
№ 311/03 щодо виділення коштів з міського бюджету на утримання
вулично – дорожньої мережі (планування узбіч) та улаштування
пішохідних огороджень по вул. Батюка та
вул. Лозановича
(звернення фінансовго управління та копія звернення управління
житлово-комунального господарства додаються).
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Шаповалов І.В., Пустовіт С.В., Батечко М.А., Флерко М.М.
Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти можливість
ВИРІШИЛИ:
виділення коштів з міського бюджету на:
- утримання вулично-дорожньої мережі в сумі 400,0 тис.грн.;
- улаштування пішохідних огороджень по вул.Г.Батюка в сумі 215,6
тис.грн.;
- улаштування пішохідних огороджень по вул.Лозановича в сумі 290,0
тис.грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
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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: Шаповалов І.В., Самсонов О.А.
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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
16. 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» (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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
17. 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).
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Батечко М.А.
Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням рекомендацій
ВИРІШИЛИ:
постійної комісії, та рекомендувати
міському голові Ляху В.М.
включити даний проект рішення до проекту порядку денного сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
18. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про звільнення служби у справах дітей Слов’янської міської ради
від сплати державного мита на 2016 рік при зверненні до органів
державної реєстрації актів цивільного стану (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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
19. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про встановлення ставки транспортного податку на території міста
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» - 7; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення -Прийнято.
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20. РІЗНЕ:
СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про звернення виконавчого комітету Миколаївської міської щодо
виділення з міського бюджету субвенції бюджету м.Миколаївка для
розробки проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт житлового фонду (копія додається).

Голова постійної комісії

__________________________

М.М.Адейкін

Секретар постійної комісії

__________________________

О.С.Костін
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