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Протокол № 3 
засідання постійної комісії міської ради 

з питань землекористування, містобудування та екології 
 
 

  19.02.2016                                                                                 12.00 год. 
  м. Слов’янськ                                                                           Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
 
Присутні:     
Голова постійної комісії     - Придворов П.А.    
Члени постійної комісії      - Водоп’янов К.М. 
                                              - Кісіль В.В. 
                                              - Рудіч Л.Л.  
                                              - Чиж О.М.                            
Запрошені особи: 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кочуков Д.Г. – депутат міської ради 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Літвінова О.Д. – заступник начальника відділу Держгеокадастру у м. Слов’янську 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпечення 
депутатської діяльності  

 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації. 

              
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Розгляд звіту про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення 
Слов’янської міської ради від 12.07.2013 № 9-XLV-6 «Про затвердження нормативної 
грошової оцінки земель м.Слов’янська». 
2. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». 
 
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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Кудря  О.М. 

Розгляд звіту про повторне відстеження результативності 
регуляторного акту – рішення Слов’янської міської ради від 
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12.07.2013 № 9-XLV-6 «Про затвердження нормативної грошової 
оцінки земель м.Слов’янська» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кісіль В.В., Придворов П.А., Водоп’янов К.М., Літвінова О.Д., Кім Ж.М., 
Кочуков Д.Г. 

ВИРІШИЛИ: 1. Враховуючи думку членів постійної комісії, визнати необхідним 
перегляд регуляторного акту – рішення Слов’янської міської ради від 
12.07.2013 № 9-XLV-6 «Про затвердження нормативної грошової оцінки 
земель м.Слов’янська» шляхом проведення коригування нормативної 
грошової оцінки земель м.Слов’янська. 
2. Рекомендувати відділу раціонального використання земельних 
ресурсів (Кудря), відділу Держгеокадастру у м.Слов’янську (Кубиткіна), 
управлінню економічного і соціального розвитку (Ковальова) вжити 
невідкладних заходів щодо підготовки регуляторного акту – рішення  
міської ради «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель 
м.Слов’янська», а також внесення відповідних змін до Програми 
економічного і соціального розвитку території Слов’янської міської ради 
на 2016 рік. 

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

 
3. СЛУХАЛИ: Кудря  О.М. 

 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. 
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. 

 
 
 
 
 
  Голова постійної комісії                 _____________________________          П.А.Придворов 
 
 
 
   


