
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол  № 3 

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

  
 

  17.03.2016                                                                                           14.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                                     Малий зал 3 поверх 
                                                                                                               адміністративної будівлі  

                                                                                                                  Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     – Олексюк А.Р.    
Секретар постійної комісії – Вербська Н.В.  
Члени постійної комісії      – Власовець П.Р. 

                         – Кушнарьов С.М. 
                         – Харченко А.О.  

Запрошені особи: 
Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
Кононенко Ю.Г. – депутат міської ради, директор МП «Слав-Транс» 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутат-
ської діяльності  
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови 
Струк Н.М.  – директор КП «ЖЕК № 6» 
Сухачова С.В. – директор КП «ЖЕК № 1» 
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності  
Шаповалов І.В. – заступник міського голови 
Шилов О.Д. – директор КП «ЖЕК № 7» 

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

 
   Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови               
від 11.03.2016 № 78-р. 

                                       
  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:  
 

1. Про розгляд звернення фінансового управління від 11.02.2016  № 134 щодо виділення       
коштів з міського бюджету на фінансову підтримку КП «Зовнішнє освітлення» для частко-
вого погашення кредиторської заборгованості.  

2. 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.  
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3. 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 доро-

ги (вул. Бульварна) та оплату судового збору. 
4. Про затвердження Програми «Відновлення та модернізація інженерних систем протипоже-
жного захисту житлових будинків підвищеної поверховості м. Слов’янська на період 2016-
2018 роки». 

5. Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006  № 19-VІ-5 «Про передачу 
функцій орендодавця бюджетним закладам та організаціям Слов’янської міської ради». 

6. Про приватизацію нежитлового приміщення (27,3 кв.м) за адресою: Донецька обл., м. Сло-
в'янськ, вул. Бульварна, 2, приміщення 4.  

7. Про приймання у комунальну власність територіальної громади м. Слов’янська пам’ятки 
архітектури місцевого значення – будівлі «Дзевульский та Лянге»  (будівля колишньої біб-
ліотеки) від відкритого акціонерного товариства «Слов’янський керамічний комбінат». 

8. Про зміну штатного розпису регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт». 
9. Розгляд проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету «Про затвердження 
Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального ко-
ристування в місті Слов’янську на 2016 рік» з урахуванням зауважень та пропозицій, що 
надійшли до виконкому Слов’янської міської ради.  

 
 

1. СЛУХАЛИ: Олексюк А.Р. 
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії місь-
кої ради з питань комунальної власності та міського господарства.  
Запропонував перше питання порядку денного розглянути останнім. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської   
ради з питань комунальної власності та міського господарства, з ураху-
ванням пропозиції Олексюка А.Р. 

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

 
2. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Про розгляд звернення фінансового управління від 08.02.2016  № 119 
щодо виділення       коштів з міського бюджету на фінансову підтрим-
ку КП «ЖЕК №1», КП «ЖЕК №6», КП «ЖЕК №7» для належного 
утримання житлового фонду (звернення фінансового управління та ко-
пії звернень УЖКГ, КП «ЖЕК №1», КП «ЖЕК №6», КП «ЖЕК №7» до-
даються). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. запропонував житлово-експлуатаційним підприємствам на-
дати інформацію про витрачання електричної енергії в місцях загального 
користування за наявності приладів обліку електроенергії  та за їх відсут-
ності. 
Кононенко Ю.Г., Власовець П.Р., Харченко А.О. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства (Діде-
нко) надати інформацію про витрачання електричної енергії в місцях за-
гального користування за наявності приладів обліку електроенергії  та за 
їх відсутності. 
2) Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти можливість 
виділення коштів з міського бюджету на фінансову підтримку КП «ЖЕК 
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№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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: 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 внутріш-
ньо квартальних проїздів, прибудинкових територій та при-
бирання площі Соборної); 

- виділення фінансової підтримки КП «Слов’янське тролей-
бусне 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). 
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Олексюк А.Р., Кононенко Ю.Г., Ковальов І.Г., Шаповалов 

І.В., Кушнарьов С.М.,  
ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати постійній комісії міської ради з питань економічної  по-

літики, бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкін) заслухати на засіданні по-
стійної комісії інформацію про фінансово-господарську діяльність КП 
«Слов’янське тролейбусне управління». 
2) Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства (Діде-
нко) провести інвентаризацію доріг, по яким виконано ремонт в 2015 році, 
та проаналізувати якість виконання цих робіт. 
3) Рекомендувати фінансовому управлінню (Ковальов) знайти можливість 
виділення коштів з міського бюджету на: 

- оплату робіт з інвентаризації об’єкту благоустрою зеленого гос-
подарства 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 капі-
тальному ремонту дороги (вул. Бульварна) та оплату  судового 
збору в сумі 608,5 тис.грн. 

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

 
4. СЛУХАЛИ: Заруба О.В. 

Про затвердження Програми «Відновлення та модернізація інженер-
них систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної 
поверховості м. Слов’янська на період 2016-2018 роки» (проект рішен-
ня міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Олексюк А.Р. 
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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 
Про внесення доповнень в рішення міської ради від 14.09.2006  № 19-
VІ-5 «Про передачу функцій орендодавця бюджетним закладам та ор-
ганізаціям Слов’янської міської ради» (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. 
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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про приватизацію нежитлового приміщення (27,3 кв.м) за адресою: 
Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Бульварна, 2, приміщення 4 (про-
ект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Самсонов А.О., Олексюк А.Р. 
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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про приймання у комунальну власність територіальної громади м. 
Слов’янська пам’ятки архітектури місцевого значення – будівлі 
«Дзевульский та Лянге»  (будівля колишньої бібліотеки) від відкри-
того акціонерного товариства «Слов’янський керамічний комбінат» 
(проект рішення міської ради додається).  

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. про стан будівлі по вул.Шевченка, 4 
Олексюк А.Р., Самсонов О.А., Кушнарьов С.М., 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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Чичкан А.В. 

Про зміну штатного розпису регіонального ландшафтного парку 
«Слов’янський курорт» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М., 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» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Розгляд проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету 
«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на місь-
кому автобусному маршруті загального користування в місті 
Слов’янську на 2016 рік» з урахуванням зауважень та пропозицій, що 
надійшли до виконкому Слов’янської міської ради (проект регулятор-
ного акту та копії зауважень та пропозицій ГО «Спілка автоперевізників 
Донбасу» від 03.03.2016, Донецького обласного територіального відді-
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лення Антимонопольного комітету України від 04.03.2016, депутатської 
фракції «СОЛІДАРНІСТЬ» від 26.02.2016 додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кононенко Ю.Г., Самсонов О.А., Олексюк А.Р.,            
Мала Л.М., 

ВИРІШИЛИ:  1) Рекомендувати управлінню економічного та соціального розвитку 
Слов’янської міської ради (Ковальова) відхилити пропозицію ГО «Спілка 
автоперевізників Донбасу» та залишити попередню редакцію п.7 проекту 
Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному марш-
руті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік, згідно п.10 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого ПКМУ від 03.12.2008 
№ 1081. 
Голосували: 
«За» - 4   «Проти» - 0   «Утрималось» - 1  Рішення - прийнято. 
 
2) З метою надання можливості участі у конкурсі перевізників з невели-
ким автопарком та забезпечення обслуговування неприбуткових маршру-
тів, рекомендувати управлінню економічного та соціального розвитку 
Слов’янської міської ради (Ковальова) в проекті регуляторного акту –  
рішенні виконавчого комітету «Про затвердження Умов конкурсу з пере-
везення пасажирів на міському автобусному маршруті загального корис-
тування в місті Слов’янську на 2016 рік»  частково  врахувати  зауважен-
ня та пропозиції Донецького обласного територіального відділення Анти-
монопольного комітету України від 04.03.2016 та депутатської фракції 
«СОЛІДАРНІСТЬ» від 26.02.2016, а саме об’єднати в окремі об’єкти кон-
курсу маршрут № 5 та маршрут № 6, а також маршрут № 4 та маршрут   
№ 20. 
Голосували: 
«За» - 4   «Проти» - 0   «Утрималось» - 1  Рішення - прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Ковальов І.Г. 

Про розгляд звернення фінансового управління від 11.02.2016  № 134 
щодо виділення   коштів з міського бюджету на фінансову підтримку 
КП «Зовнішнє освітлення» для часткового погашення кредиторської 
заборгованості 
У зв’язку з необхідністю додаткового вивчення документів, просив зняти 
дане питання з розгляду. 

ВИРІШИЛИ: Звернення фінансового управління від 11.02.2016  № 134 щодо виділення   
коштів з міського бюджету на фінансову підтримку КП «Зовнішнє освіт-
лення» для часткового погашення кредиторської заборгованості зняти з 
розгляду. 
 

 
 
 
 

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


