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 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
 

Протокол № 1 
засідання постійної комісії міської ради 

з питань землекористування, містобудування та екології 
 

  11.01.2016                                                                                 15.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                           Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
 
Присутні:    Придворов П.А.  - голова постійної комісії  

Водоп’янов К.М. – член постійної комісії 
Кісіль В.В. – член постійної комісії 
Рудіч Л.Л. – член постійної комісії 
Чиж О.М. – член постійної комісії 
Яковленко О.В. – член постійної комісії 
Запрошені особи: 
Лях В.М. – міський голова 
Вінниченко В.П. – депутат міської ради 
Власовець П.Р. – депутат міської ради 
Жиров І.В. – директор РЛП «Слов’янський курорт», депутат міської ради 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кіяшко В.Л. – начальник управління архітектури та містобудування 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального 
розвитку 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Кубиткіна С.М – начальник відділу Держгеокадастру в м. Слов’янську 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    
депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   
забезпечення депутатської діяльності  
Савченко С.М. – депутат міської ради 
Самсонов О.А. – депутат міської ради 

 
 

На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації,  громадських 
організацій міста. 

              
                   

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Охорона навколишнього природного 

середовища», «Розвиток земельних відносин», «Впровадження заходів територіального 
планування», «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми 
економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік. 
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1. СЛУХАЛИ: Придворов П.А. 
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
міської ради з питань землекористування, містобудування та екології. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської 
ради з питань землекористування, містобудування та екології. 

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

 
2. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Розгляд пропозицій щодо формування розділів «Охорона 
навколишнього природного середовища», «Розвиток земельних 
відносин», «Впровадження заходів територіального планування», 
«Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми 
економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської 
ради на 2016 рік (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Яковленко О.В., Лях В.М., Кім Ж.М., Жиров І.В., Придворов П.А., 
Кіяшко В.Л., Кісіль В.В., Водоп’янов К.М., Чиж О.М., Самсонов О.А., 
Кубиткіна С.М., 

ВИРІШИЛИ: 1.  Прийняти до відома інформацію начальника управління економічного і 
соціального розвитку Ковальової О.Ф. щодо формування розділів 
«Охорона навколишнього природного середовища», «Розвиток земельних 
відносин», «Впровадження заходів територіального планування», «Захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми 
економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради 
на 2016 рік. 
2. Погодити пропозиції до розділів  «Охорона навколишнього природного 
середовища», «Розвиток земельних відносин»,  «Впровадження заходів 
територіального планування», «Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій» Програми економічного і соціального  розвитку 
території Слов’янської міської ради на 2016 рік,  за  виключенням пунктів 
4.3-4.7 розділу «Охорона навколишнього природного середовища». 
3. Спільно з постійною комісією з питань комунальної власності та 
міського господарства (Олексюк) розглянути питання щодо утворення 
РЛП «Слов’янський курорт», напрямків функціонування та результати 
його роботи.  
4. Після вивчення питання щодо роботи РЛП «Слов’янський курорт», 
додатково розглянути пункти 4.3-4.7 пропозицій до розділу «Охорона 
навколишнього природного середовища» Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік, із 
залученням проектантів щодо організації території РЛП «Слов’янський 
курорт», відділу екології та природних ресурсів, управління стратегічного 
планування, інвестиційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків. 
5. Рекомендувати відділу раціонального використання земельних ресурсів 
(Кудря), відділу Держгеокадастру в м.Слов’янську Донецької області 
(Кубиткіна), юридичному управлінню (Усіченко) в строк до 01.04.2016 
надати пропозиції відносно проведення аукціонів щодо продажу 
земельних ділянок або прав на них, з урахуванням досвіду інших міст 
України, та протягом 1 кварталу 2016 року розробити і подати на розгляд 
постійної комісії проект Порядку проведення аукціону щодо продажу 
земельних ділянок комунальної власності або прав на них. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
 
 
 
  Голова постійної комісії                                                                                       П.А.Придворов 


