
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол  № 1 

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

  
 

  22.01.2016                                                                                     13.00 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      – Вінниченко В.П. 
                                              – Власовець П.Р.  

                         – Кушнарьов С.М.  
                         – Чернявська Л.П.  

Запрошені особи: 
Алтуніна О.М. – депутат міської ради 
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради 
Жиров І.В.  – депутат міської ради 
Зінченко Л.Г. – депутат міської ради 
Іванченко С.В. – директор КП «СТрУ» 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кісіль В.В. – депутат міської ради 
Кононенко Ю.Г. – депутат міської ради, директор МП «Слав-транс» 
Лічинська О.О. – головний спеціаліст управління комунальної власності 
Макієнко Р.В. – начальник відділу транспорту та зв’язку управління економічного і соціаль-
ного розвитку 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення депутат-
ської діяльності  
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – депутат міської ради, помічник міського голови 
Ярова А.Л. – заступник начальника управління комунальної власності 
Яцура С.В. – фізична особа - підприємець 

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

 
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 
21.01.2016 № 21-р.              

                                       
  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:  
 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з комунальної власності територіальної 
громади м. Києва у комунальну власність територіальної громади м. Слов’янська.  

2. Про припинення права комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська. 
3. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади            

м. Слов’янська, які підлягають приватизації в 2016-2017 роках. 
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4. Про звернення управління комунальної власності щодо надання кандидатури із членів пос-
тійної комісії міської ради з питань комунальної власності та міського господарства у склад 
конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеуст-
рою. 

5. Проект регуляторного акту – рішення виконавчого комітету «Про затвердження Умов кон-
курсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування 
в місті Слов’янську на 2016 рік».  

 
1. СЛУХАЛИ: Олексюк А.Р. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії місь-
кої ради з питань комунальної власності та міського господарства.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської ра-
ди з питань комунальної власності та міського господарства. 

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

 
2. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 

Про надання згоди на безоплатне прийняття майна з комунальної 
власності територіальної громади м. Києва у комунальну власність 
територіальної громади м. Слов’янська (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А., Олексюк А.Р., Вінниченко В.П., Кім Ж.М., Іванченко 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. 

 
3. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 

Про припинення права комунальної власності територіальної грома-
ди м. Слов’янська (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А., Вінниченко В.П. 
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. 

 
4. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 

Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територі-
альної громади    м. Слов’янська, які підлягають приватизації в 2016-
2017 роках (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р., Вінниченко В.П., Самсонов О.А., Чернявська Л.П.,          
Кісіль В.В. 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському     
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
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денного сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6 

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

 
5. СЛУХАЛИ: Ярова А.Л. 

Про звернення управління комунальної власності щодо надання кан-
дидатури із членів постійної комісії міської ради з питань комуналь-
ної власності та міського господарства у склад конкурсної комісії з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеус-
трою (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Олексюк А.Р. запропонував кандидатуру Харченка А.О. 
ВИРІШИЛИ: Надати до складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності та виконавців робіт із землеустрою кандидатуру Харченка Андрія 
Олексійовича – депутата міської ради, члена постійної комісії міської ра-
ди з питань комунальної власності та міського господарства. 

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

 
6. СЛУХАЛИ: Макієнко Р.В. 

Проект регуляторного акту – рішення виконавчого комітету «Про 
затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському 
автобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську 
на 2016 рік» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вінниченко В.П., Олексюк А.Р., Вербська Н.В., Жиров І.В., Яцура С.В., 
Кононенко Ю.Г., Водоп’янов К.М., Власовець П.Р., Алтуніна О.М.     
(пропозиції депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» додаються), 
Пустовіт С.В., Кім Ж.М., Кісіль В.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати управлінню економічного та соціального розвитку 
Слов’янської міської ради (Ковальова) внести наступні зміни до проекту 
регуляторного акту – рішення виконавчого комітету «Про затвердження 
Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному марш-
руті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік»: 
 
1.1.  Пункт 10 Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському авто-
бусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 
рік доповнити абзацом наступного змісту: 
   «Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у 
м. Слов’янську та які фактично обладнані газобалонним обладнанням,   
повинні мати відповідні відмітки про переобладнання у свідоцтві про   
реєстрацію транспортного засобу та свідоцтво про повірку та опресовку 
балонів». 
Голосували: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
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1.2. Пункт 11 Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському авто-
бусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 
рік виключити. 
Голосували: 
«За» - 5 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 1 
Рішення прийнято. 
 
1.3. Пункт 16 Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському авто-
бусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 
рік виключити. 
Голосували: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
 
1.4. Затвердити  Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському ав-
тобусному маршруті загального користування в місті Слов’янську на 
2016-2017 роки та доповнити додаток до Умов «Об’єкти конкурсу з пере-
везення пасажирів на міському автобусному маршруті загального корис-
тування в місті Слов’янськ» об’єктами конкурсу №4 (автобусний марш-
рут №2а) та №5 (автобусний маршрут  № 26).  
Голосували: 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
 
1.5. Внести зміни до додатку до Умов конкурсу з перевезення пасажирів 
на міському автобусному маршруті загального користування в місті 
Слов’янську на 2016 рік «Об’єкти конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування в місті 
Слов’янськ», виключивши маршрут № 4 з об’єкту конкурсу № 1 та вклю-
чивши його до об’єкту конкурсу № 2. 
Голосували: 
«За» - 5 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 1 
Рішення прийнято. 
 

  
 
 
 
 

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


