
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол  № 2 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань комунальної власності та міського господарства 

  
 

  11.12.2015                                                                                     14.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                                Малий зал 3 поверх 
                                                                                                         адміністративної будівлі  

                                                                                                            Слов’янської міської ради 
 

 Присутні:   Олексюк А.Р.  - голова постійної комісії  
Вербська  Н.В. - секретар постійної комісії 
Вінніченко В.П. – член постійної комісії 
Кушнарьов С.М. – член постійної комісії 
Чернявська Л.П. – член постійної комісії 
Запрошені особи: 
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради 
Діденко Д.І. – начальник управління житлово-комунального господарства 
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 
Лічинська О.О. – головний спеціаліст управління комунальної власності 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської 
діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпе-
чення депутатської діяльності  
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови 
Ярова А.Л. – заступник начальника управління комунальної власності 

 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації,  громадських організа-
цій міста. 

 
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 
11.12.2015 № 455-р. 

              
                                        

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1.  Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Житлово-комунальне господарство» и 
«Дорожньо-транспортний комплекс» Програми економічного і соціального розвитку    
території Слов’янської міської ради на 2016 рік. 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2015 № 5-LХХІV-6 «Про затвер-
дження Переліку об’єктів та заходів житлово - комунального господарства, фінансуван-
ня яких у 2015 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку                 
м. Слов’янська» (із змінами). 
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3. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 13.12.2013 № 25-LIV-6 
«Про затвердження Програми по інформаційному забезпеченню питань оренди майна 
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 2014–2015 роки». 

4. Про затвердження програми «Проведення державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська  на 2016-
2018 роки».  

5. Про внесення змін в рішення Слов’янської міської ради від 26.11.2014  № 18-LХIХ-6 
«Про затвердження Програми приватизації об’єктів комунальної власності територіаль-
ної громади м. Слов’янська на 2015 – 2017 роки». 

6. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 23.06.2006 року № 32-IV-5 
«Про створення управління комунальної власності Слов’янської міської ради».  

7. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 13.12.2013 № 26-LIV-6 
«Про затвердження програми набуття територіальною громадою міста Слов’янська   
права власності на безхазяйну річ на 2014-2016 рр».  

8. Про затвердження Програми по інформаційному забезпеченню питань оренди майна 
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 2016 – 2017 роки.  

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

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

 
 
 

1. СЛУХАЛИ: Олексюк А.Р. 
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії місь-
кої ради з питань комунальної власності та міського господарства. 
Запропонував  питання «Розгляд пропозицій щодо формування розділів 
«Житлово-комунальне господарство» и «Дорожньо-транспортній ком-
плекс» Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2016 рік» розглянути останнім.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської ра-
ди з питань комунальної власності та міського господарства, з урахуван-
ням пропозиції Олексюка А.Р. 

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

 
2. СЛУХАЛИ: Діденко Д.І. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2015 № 5-LХХІV-
6 «Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово - комуна-
льного господарства, фінансування яких у 2015 році буде здійснюва-
тися за рахунок коштів бюджету розвитку  м. Слов’янська» (із зміна-
ми) (проект рішення міської  ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А., Чернявська Л.П., Олексюк А.Р., Кушнарьов С.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
13.12.2013 № 25-LIV-6 «Про затвердження Програми по інформацій-
ному забезпеченню питань оренди майна комунальної власності тери-
торіальної громади м. Слов’янська на 2014–2015 роки» (проект рішен-
ня міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

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

4. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 
Про затвердження програми «Проведення державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно комунальної власності територіальної 
громади міста Слов’янська  на 2016-2018 роки» (проект рішення міської 
ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Кушнарьов С.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

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

 
5. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 

Про внесення змін в рішення Слов’янської міської ради від 26.11.2014  
№ 18-LХIХ-6 «Про затвердження Програми приватизації об’єктів 
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська на 
2015 – 2017 роки» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вінніченко В.П., Лічинська О.О., Олексюк А.Р., Кушнарьов С.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

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

6. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
23.06.2006 року № 32-IV-5 «Про створення управління комунальної 
власності Слов’янської міської ради» (проект рішення міської ради   
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вінніченко В.П. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
13.12.2013 № 26-LIV-6 «Про затвердження програми набуття терито-
ріальною громадою міста Слов’янська   права власності на безхазяй-
ну річ на 2014-2016 рр» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

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

8. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 
Про затвердження Програми по інформаційному забезпеченню 
питань оренди майна комунальної власності територіальної громади 
м. Слов’янська на 2016 – 2017 роки (проект рішення міської ради дода-
ється). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«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). Також зазначив, що для погашення податкової 
заборгованості з міського бюджету немає підстав, т.я. борг іншого підп-
риємства. 

ВИСТУПИЛИ: Вінніченко В.П., Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: 1. Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління 

Ковальова І.Г. 
2. У зв’язку з недостатністю інформації з даного питання, перенести його 
розгляд на наступне засідання постійної комісії та запросити для надання 
пояснень представника Слов’янської ОДПІ. 

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

10. 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» (пояснюва-
льна записка додається) 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  міському голові Ляху В.М. включити дане питання до 

проекту порядку денного ІІІ (позачергової) сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

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

11. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 
Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Житлово-
комунальне господарство» и «Дорожньо-транспортний комплекс» 
Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2016 рік (додаються) 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В.,  Діденко Д.І.,  Олексюк А.Р.,  Кім Ж.М.,  Чернявська Л.П., 
Мала Л.М., Кушнарьов С.М. 
Олексюк А.Р. запропонував УЖКГ максимально конкретизувати заходи в 
Програмі економічного і соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради на 2016 рік. 

ВИРІШИЛИ: 1. Прийняти до відома інформацію начальника управління економічного і 
соціального розвитку Ковальової О.Ф. 
2. Рекомендувати УЖКГ (Діденко) доопрацювати  редакцію окремих    
заходів, що обговорювались під час розгляду пропозицій до розділу 4.3 
«Житлово-комунальне господарство» Програми економічного і соціаль-
ного розвитку території Слов’янської  міської ради на 2016 рік. 
3. Погодити пропозиції до розділу 4.1 «Дорожньо-транспортний ком-
плекс» Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської  міської ради на 2016 рік. 

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

РІЗНЕ  
ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В.  щодо  внесення змін до графіка подачі води в частині збіль-

шення терміну подачі  води у багатоквартирних будинках міста. 
 
 
 
 

        Голова постійної комісії                                                                                        А.Р.Олексюк 
 
 
     Секретар постійної комісії                                                                                    Н.В.Вербська 
        


