
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 7 

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

 
  25.07.2016                                                                                      14.15 год. 
  м. Слов’янськ                                                                                Малий зал 3 поверх 
                                                                                                          адміністративної будівлі  

                                                                                                             Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     - Адейкін М.М.   
Члени постійної комісії      -  Батечко М.А. 
                                              -  Жиров І.В.  
                                              -  Коваль О.Є. 
                                              -  Пустовіт С.В.                        
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Альохіна О.Є. – начальник управління соціального захисту населення 
Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
Кім Ж.М. – секретар міської ради 
Кіркач І.М. – директор КП «Сервіскомуненерго» 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
Кушнарьов С.М. – депутат міської ради 
Лебедєв Є.В. – секретар Миколаївської міської ради 
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 
Рубан А.Є. – начальник управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин 
Рубльовський І.М. – в.о. начальника відділу освіти 
Рудіч Л.Л. – депутат міської ради 
Сіваш Д.В. – заступник міського голови 
Шаульська В.В. – заступник міського голови 
Яковленко О.В. – депутат міської ради 
На засіданні постійної комісії присутні представники засобів масової інформації,  
громадських організацій міста. 
 
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 
13.07.2016 № 220-р.  

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Про розгляд звернення асоціації громадян з обмеженими фізичними можливостями 

«Паритет» та Слов’янської міської громадської організації «Возрождение».   
2. Про розгляд листа Ладижинської міської ради про звернення до КМУ та ВРУ щодо 

якнайшвидшого розгляду та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до 
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо 



 

 2

розподілу екологічного податку» № 3778-VIII від 03.02.2016.   
3. Про оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери. 
4. Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за харчування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх навчальних закладах та НВК № 1 за рахунок місцевого бюджету        
м. Слов’янська. 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 № 13-XXV-6 «Про 
затвердження Цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в                       
м. Слов’янську на 2012-2016 роки». 

6. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території 
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень». 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 17-ХІІ-7 «Про 
затвердження міської комплексної програми посилення охорони громадського порядку 
і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки» 

8. Про затвердження Програми впровадження політики енергозбереження у                     
м. Слов’янську на 2016-2018 роки. 

9. Про затвердження Програми з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018 роки. 

10. Про делегування функцій замовника робіт по реалізації інфраструктурних проектів в 
м. Слов’янську у 2016 році. 

11. Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства Слов’янської 
міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік. 

12. 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). 

13. Про затвердження Переліку об’єктів житлово - комунального  господарства                  
м. Слов’янська, які у 2016 році пропонується  фінансувати за рахунок коштів  
державного  бюджету 

14. Про затвердження Положення про відділ економіки Слов’янської міської ради. 
15. 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» (із змінами та доповненнями). 

16. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року  
17. 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., Рубан А.Є., Яковленко О.В., Преображенська О.І., Жиров 
І.В.  про доповнення проекту денного засідання постійної комісії 
питанням «Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту». 
- Лях В.М., Пустовіт С.В., Кім Ж.М. про додаткову потребу асигнувань 
на виплату заробітної плати для професійно-навчальних закладів у 
розмірі 1200 тис.грн. 
- Лях В.М., Адейкін М.М., Батечко М.А., Водоп’янов К.М., Кім Ж.М., 
І.М.Киркач, Лебедєв Є.В., Яковленко О.В., Пустовіт С.В. щодо 
звернення Миколаївської міської ради про надання фінансової 
підтримки КП «Сервіскомуненерго» у розмірі 4500 тис.грн. (додається). 
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- Пустовіт С.В. щодо виділення коштів на періодичні видання для 
центральної бібліотеки у розмірі 11 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 
питань економічної політики, бізнесу, бюджету і фінансів, з 
урахуванням пропозицій міського голови Ляха В.М. щодо включення 
до порядку денного засідання постійної комісії питання «Про 
отримання гранту від Північної екологічної фінансової корпорації 
(НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту» та про розгляд 
питання виділення асигнувань на виплату заробітної плати для 
професійно-навчальних закладів у розмірі 1200 тис.грн. в рамках 
розгляду проекту рішення міської ради «Про внесення змін та 
доповнень до рішення міської ради від  23.12.2015 № 25–IV–7 «Про 
міський бюджет на 2016 рік». 

2. Рекомендувати заступнику міського голови Шаповалову І.В., 
фінансовому управлінню (Ковальов) розглянути питання та надати 
пропозиції щодо звернення Миколаївської міської ради про надання 
фінансової підтримки КП «Сервіскомуненерго» у розмірі 4500 
тис.грн. 

3. Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) розглянути 
питання та надати пропозиції щодо виділення коштів на періодичні 
видання для Центральної бібліотеки у розмірі 11 тис.грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Альохіна О.Є. 

Про розгляд звернення асоціації громадян з обмеженими 
фізичними можливостями «Паритет» та Слов’янської міської 
громадської організації «Возрождение» (копія звернення від 
12.07.2016, інформація управління соціального захисту населення від 
22.07.2016  № 09-151/3360 додаються) 

ВИСТУПИЛИ: Ковальов І.Г., Преображенська О.І., Адейкін М.М., Кушнарьов С.М. 
ВИРІШИЛИ: 1. Звернення голови асоціації громадян з обмеженими фізичними 

можливостями «Паритет» та Слов’янської міської громадської 
організації «Возрождение» Ярової Л.І., інформацію начальника УСЗН 
Альохіної О.Є. щодо використання коштів громадськими 
організаціями прийняти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії міської ради з питань охорони 
здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики (Смирнов)  
вивчити роботу громадських організацій міста та використання ними 
коштів фінансової підтримки з місцевого бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 
 
Депутат Коваль О.Є. покинула засідання постійної комісії. 

 
3. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про розгляд листа Ладижинської міської ради про звернення до 
КМУ та ВРУ щодо якнайшвидшого розгляду та прийняття проекту 
Закону України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо розподілу 
екологічного податку» № 3778-VIII від 03.02.2016 (копія додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Жиров І.В. 
ВИРІШИЛИ: Лист Ладижинської міської ради про звернення до КМУ та ВРУ щодо 

якнайшвидшого розгляду та прийняття проекту Закону України «Про 
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внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України щодо розподілу екологічного податку» 
прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Рубльовський І.М. 

Про оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери 
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Рубльовський І.М. 

Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за харчування 
дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та НВК 
№ 1 за рахунок місцевого бюджету м. Слов’янська. 

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

 
6. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 № 13-XXV-
6 «Про затвердження Цільової програми розвитку фізичної 
культури та спорту в м. Слов’янську на 2012-2016 роки» 
(доопрацьований проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Преображенська О.І., Жиров І.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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Альохіна О.Є. 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014       
№ 9-LXXI- 6 «Про затвердження Програми соціального захисту 
деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради 
на 2015-2019 роки в межах власних повноважень». 

ВИСТУПИЛИ: Жиров 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. 

 
8. СЛУХАЛИ: Сіваш Д.В. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 17-ХІІ-7 
«Про затвердження міської комплексної програми посилення 
охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю 
«Правопорядок на 2016-2018 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М. 
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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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Рубан А.Є. 

Про затвердження Програми впровадження політики 
енергозбереження у  м. Слов’янську на 2016-2018 роки 

ВИСТУПИЛИ: Ковальова О.Ф., Адейкін М.М. про необхідність зазначити джерела 
фінансування заходів Програми. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням вищезазначених 
зауважень, 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. 

 
10. СЛУХАЛИ: Рубан А.Є. 

Про затвердження Програми з відшкодування частини кредиту, 
залученого на заходи з енергозбереження та підвищення 
енергоефективності міста на період 2016-2018 роки 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., 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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
11. СЛУХАЛИ: Рубан А.Є. 

Про делегування функцій замовника робіт по реалізації 
інфраструктурних проектів в м. Слов’янську у 2016 році (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: 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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Рубан А.Є. 

Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про погодження Інвестиційної програми комунального 
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 
2016 рік 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Жиров І.В., Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи  думку членів постійної комісії, рекомендувати:  

1)    Міському голові Ляху В.М. не включати дане питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 
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2) Управлінню житлово-комунального господарства (Діденко) 
повернути проект Інвестиційної програми комунального підприємства 
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2016 рік 
розробнику на доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
14. 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: Жиров І.В., Кім Ж.М., Адейкін М.М., 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. 

 
15. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про затвердження Переліку об’єктів житлово - комунального  
господарства м. Слов’янська, які у 2016 році пропонується  
фінансувати за рахунок коштів  державного  бюджету. 

ВИСТУПИЛИ: 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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
16. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про затвердження Положення про відділ економіки Слов’янської 
міської ради (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., 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. 

 
17. 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» (із змінами та 
доповненнями) (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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
18. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за              
1 півріччя 2016 року (проект рішення міської ради додається). 
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ВИСТУПИЛИ: 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» - 4;   «Проти» - 0;   «Утрималось» - 0.    Рішення - Прийнято. 

 
19. 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) та про розгляд питання виділення 
асигнувань на виплату заробітної плати для професійно-навчальних 
закладів у розмірі 1200 тис.грн. 

ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Адейкін М.М. 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) включити до 

проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від  23.12.2015 № 25–IV–7 «Про міський бюджет 
на 2016 рік» виділення коштів для професійно-навчальних закладів у 
розмірі 1200 тис.грн. 
2. Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням рекомендацій 
постійної комісії, 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. 
 

 
   
 
    Голова постійної комісії                     __________________________               М.М.Адейкін 
 
 
   


