Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 14
засідання постійної комісії міської ради
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції
11.12.2018
м. Слов’янськ

Присутні:
Голова постійної комісії
Члени постійної комісії

14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради
– Савченко С.М.
– Алтуніна О.М.
– Кочуков Д.Г.
– Кононенко Ю.Г.
– Самсонов О.А.

Запрошені особи:
Борисенко Р.О. – начальник відділу кадрової роботи
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я
Ільєнко В.О. – військовий комісар Слов’янського об’єднаного міського військового
комісаріату
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Козирєва Н.Ю. – головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку
Корепанов Ф.Ф. – в.о. начальника управління містобудування та архітектури
Кравченко Д.В. – начальник відділу з питань внутрішньої політики
Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного
забезпечення
депутатської
діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності
Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту
Нікулеско С.Б. – начальник відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та
оборонної роботи
Секлецов А.В. – заступник міського голови
Скиба Л.О. – начальник управління комунальної власності
Сміренський В.В. – начальник управління економічного та інвестиційного розвитку
Яковенко О.Г. – начальник відділу торгівлі і захисту прав споживачів
На засіданні комісії присутні мешканці сел.Високо-Іванівка, мешканці буд.№ 16 по
вул..Свободи в м.Слов’янську (ЖБК «Автомобіліст – 2»), представники громадськості,
засобів масової інформації міста.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 28.11.2018 № 328-р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження міської цільової Програми “Бюджет участі міста Слов’янська” на
2018-2022 роки у новій редакції.
(доповідач - Кравченко Дмитро Валерійович, начальник відділу з питань внутрішньої
політики)
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2018 № 14-XXXIX-7 «Про
Координаційну раду з питань реалізації міської цільової Програми “Бюджет участі
міста Слов’янська” на 2018-2022 роки».
(доповідачі:
- Алтуніна Ольга Миколаївна, депутат міської ради;
- Кравченко Дмитро Валерійович, начальник відділу з питань внутрішньої
політики)
3. Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2019 рік та
основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки.
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
4. Про затвердження Порядку та граничних розмірів виплати одноразових грошових
винагород міської ради спортсменам та їх тренерам за досягнення високих спортивних
результатів.
(доповідач – Міщенко Олександр Миколайович, начальник відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту)
5. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогоних
напоїв, вин столових у нічний час на території м.Слов’янськ.
(доповідач – Яковенко Олег Георгійович, начальник відділу торгівлі і захисту прав
споживачів)
6. Про надання шефської допомоги військовій частині 3035 Національної гвардії
України.
(доповідач – Нікулеско Сергій Борисович, начальник відділу з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради).
7. Про утворення та затвердження складу комісії з перевірки стану військового обліку і
бронювання призовників та військовозобов’язаних на підприємствах, в установах,
організаціях та навчальних закладах м.Слов’янськ, затвердження плану перевірки
стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних
закладах м.Слов’янськ.
(доповідачі
– Нікулеско Сергій Борисович, начальник відділу з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи міської ради
– Ільєнко Вадим Олександрович – військовий комісар Слов’янського об’єднаного
міського військового комісаріату).
8. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 4-ХХ-7
«Про затвердження списку присяжних Слов'янського міськрайонного суду.
(доповідач – Нікулеско Сергій Борисович, начальник відділу з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та оборонної роботи міської ради).
9. Про план роботи Слов’янської міської ради 7 скликання на 2019 рік.
(доповідач – Мала Леся Миколаївна, начальник відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності)
10. Про зміну особового складу постійних комісій Слов’янської міської ради.
(доповідач – Мала Леся Миколаївна, начальник відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності).
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11. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.08.2018 року №29-L-7 «Про
створення тимчасової контрольної комісії міської ради щодо майна комунальної
власності».
(доповідачі
- Алтуніна Ольга Миколаївна, депутат міської ради;
- Скиба Людмила Олександрівна,
начальник управління комунальної
власності)
12. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Слов’янської міської ради.
(доповідач – Скиба Людмила Олександрівна, начальник управління комунальної
власності)
13. Про прийняття з державної власності у комунальну власність територіальної громади
м.Слов’янська окремого індивідуально визначеного майна.
(доповідач – Скиба Людмила Олександрівна, начальник управління комунальної
власності)
14. Про передачу цілісного майнового комплексу
КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО
- ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» з комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради.
(доповідач – Скиба Людмила Олександрівна, начальник управління комунальної
власності)
15. Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ
«МІСЬКА
КЛІНИЧНА
ЛІКАРНЯ
М.СЛОВ’ЯНСЬКА» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення у
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ «МІСЬКА КЛІНИЧНА ЛІКАРНЯ М.СЛОВ’ЯНСЬКА».
(доповідач – Скиба Людмила Олександрівна, начальник управління комунальної
власності)
16. Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»
у
зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення
у
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.СЛОВ’ЯНСЬКА».
(доповідач – Скиба Людмила Олександрівна, начальник управління комунальної
власності)
17. Про припинення юридичної
особи – КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ «Міська лікарня №1» у зв’язку з реорганізацією
шляхом перетворення у КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Міська лікарня №1 М.СЛОВ’ЯНСЬКА».
(доповідач – Скиба Людмила Олександрівна, начальник управління комунальної
власності)
18. Про оплату праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського
голови та заступника міського голови – керуючого справами виконкому.
(доповідач - Борисенко Руслан Олександрович, начальник відділу кадрової роботи)
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про
затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій редакції» (зі
змінами).
(доповідач - Борисенко Руслан Олександрович, начальник відділу кадрової роботи)
20. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2017 № 16XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік».
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління).
21. Про міський бюджет на 2019 рік.
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового

3

управління)
22. Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території міста Слов’янська.
(доповідач – Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування
та архітектури).
23. Про затвердження схеми розміщення зовнішньої реклами на території міста
Слов’янська.
(доповідач – Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування
та архітектури).
24. Про розгляд звернення Шевченко С.А. про порушення депутатом міської ради норм
депутатської етики.
(доповідачі – Мала Леся Миколаївна, начальник відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності
- Шевченко Сергій Анатолійович, заявник).

1. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Савченко С.М.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції.
Інформував про звернення мешканців сел.Високо-Іванівка щодо
відмови водіїв маршруту № 23 «Слов’янськ-Миколаївка» заїздити в
селище і перевозити його мешканців (додається).
Мешканці сел.Високо-Іванівка, Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г.,
Кононенко Ю.Г., Козирєва Н.Ю.
1. Направити звернення до Донецької обласної державної адміністрації,
управління Укртрансбезпеки у Донецькій області, ПП «Пасажир» щодо
організації перевезення мешканців сел.Високо-Іванівка.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
2. Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Кравченко Д.В.
Про затвердження міської цільової Програми “Бюджет участі міста
Слов’янська” на 2018-2022 роки у новій редакції.
Інформував, що до проекту рішення будуть вноситись зміни.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Алтуніна О.М.
Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2018 № 14XXXIX-7 «Про Координаційну раду з питань реалізації міської
цільової Програми “Бюджет участі міста Слов’янська” на 20182022 роки»
Інформувала щодо внесення змін до проекту рішення.
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ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про Програму економічного і соціального розвитку м.Слов’янська
на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Самсонов О.А., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про затвердження Порядку та граничних розмірів виплати
одноразових грошових винагород міської ради спортсменам та їх
тренерам за досягнення високих спортивних результатів.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Самсонов О.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Яковенко О.Г.
Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогоних напоїв, вин столових у нічний час на території
м.Слов’янськ
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М., представники
громадськості.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
2. Рекомендувати відділу торгівлі і захисту прав споживачів (Яковенко)
протягом 6 місяців провести моніторинг результативності дії
вищезазначеного рішення міської ради і надати пропозиції щодо
розробки регуляторного акту про заборону продажу пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв з 20.00 год. до 8.00 год.
3. Заслухати в липні 2019 року інформацію Слов’янського відділу
поліції, відділу торгівлі і захисту прав споживачів щодо
результативності дії рішення міської ради «Про заборону продажу пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогоних напоїв, вин
столових у нічний час на території м.Слов’янськ».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Нікулеско С.Б.
Про надання шефської допомоги військовій частині
Національної гвардії України
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

3035

Нікулеско С.Б.
Про утворення та затвердження складу комісії з перевірки стану
військового
обліку
і
бронювання
призовників
та
військовозобов’язаних на підприємствах, в установах, організаціях
та навчальних закладах м.Слов’янськ, затвердження плану
перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах,
організаціях та навчальних закладах м.Слов’янськ.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Нікулеско С.Б.
Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від
15.02.2017 № 4-ХХ-7 «Про затвердження списку присяжних
Слов'янського міськрайонного суду
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
10. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Мала Л.М.
Про план роботи Слов’янської міської ради 7 скликання на 2019
рік
Алтуніна О.М. запропонувала доповнити план роботи міської ради на
2019 рік заходами:
1.Питання, що вирішуються на пленарних засіданнях ради
- про Стратегію розвитку м.Слов’янська;
- про Бюджетний регламент;
- про розробку Генерального плану (дата проведення – квітень
2018);
- звіти заступників міського голови;
- звіти про роботу постійних комісій міської ради;
- звіт тимчасової контрольної комісії міської ради щодо майна
комунальної власності (дата проведення – червень 2018);
- про Правила благоустрою території Слов’янської міської ради
(дата проведення – червень 2018);
- про Програму Смарт Сіті (дата проведення – березень 2018);
- про затвердження переліку земельних ділянок та/або прав на них,
які виставляються на земельні торги окремими лотами (дата
проведення – березень 2018);
- про Наглядову раду для комунальних підприємств (дата
проведення – лютий 2018).
2.Питання засідань постійної комісії міської ради з питань депутатської
діяльності, законності, правопорядку, регуляторної політики та
протидії корупції
- звіти про роботу органів самоорганізації населення.
1. Рекомендувати
відділу
з
організаційного
забезпечення
депутатської діяльності (Мала) доопрацювати проект рішення
міської ради, доповнивши план роботи міської ради на 2019 рік
заходами:
1) Питання, що вирішуються на пленарних засіданнях ради
- про Стратегію розвитку м.Слов’янська;
- про Бюджетний регламент;
- про розробку Генерального плану м.Слов’янська (дата проведення
– квітень 2018);
- звіти заступників міського голови;
- звіти про роботу постійних комісій міської ради;
- звіт тимчасової контрольної комісії міської ради щодо майна
комунальної власності (дата проведення – червень 2018);
- про Правила благоустрою території Слов’янської міської ради
(дата проведення – червень 2018);
- про Програму Смарт Сіті (дата проведення – березень 2018);
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-

про затвердження переліку земельних ділянок та/або прав на них,
які виставляються на земельні торги окремими лотами (дата
проведення – березень 2018);
- про Наглядову раду для комунальних підприємств (дата
проведення – лютий 2018).
2) Питання засідань постійної комісії міської ради з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної
політики та протидії корупції
- звіти про роботу органів самоорганізації населення.
2. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради, з
урахуванням рекомендацій постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Мала Л.М.
Про зміну особового складу постійних комісій Слов’янської міської
ради
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

Алтуніна О.М.
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.08.2018 року
№29-L-7 «Про створення тимчасової контрольної комісії міської
ради щодо майна комунальної власності»
ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
13. СЛУХАЛИ:

Скиба Л.О.
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Слов’янської
міської ради
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати міському голові Ляху В.М. не включати
вищезазначений проект рішення міської ради до проекту порядку
денного пленарного засідання.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Скиба Л.О.
Про прийняття з державної власності у комунальну власність
територіальної громади м.Слов’янська окремого індивідуально
визначеного майна
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Корепанов Ф.Ф.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Скиба Л.О.
Про
передачу
цілісного
майнового
комплексу
КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНО - ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ «МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» з комунальної
власності територіальної громади
м.Слов’янська у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться
в управлінні обласної ради
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ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Джим О.Ю., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
16. СЛУХАЛИ:

Скиба Л.О.
Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ
«МІСЬКА
КЛІНИЧНА ЛІКАРНЯ М.СЛОВ’ЯНСЬКА» у зв’язку з
реорганізацією шляхом перетворення у КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ «МІСЬКА КЛІНИЧНА ЛІКАРНЯ М.СЛОВ’ЯНСЬКА».
Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ
«СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА»
у зв’язку з
реорганізацією шляхом перетворення
у
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
«СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА
М.СЛОВ’ЯНСЬКА».
Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ
«Міська
лікарня №1» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення у
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Міська лікарня №1
М.СЛОВ’ЯНСЬКА»
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Джим О.Ю.
ВИРІШИЛИ:
1. Розглянути питання припинення КЛПЗ блоком.
2. Погодити вищезазначені проекти рішень міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
17. СЛУХАЛИ:

Борисенко Р.О.
Про оплату праці міського голови, секретаря міської ради,
заступників міського голови та заступника міського голови –
керуючого справами виконкому
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
18. СЛУХАЛИ:

Борисенко Р.О.
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ7 «Про затвердження структури виконавчих органів міської ради
та загальної чисельності працівників апарату міської ради та її
виконавчих органів у новій редакції» (зі змінами)
ВИСТУПИЛИ: Секлецов А.В. запропонував 4 вакантні штатні одиниці, передбачені у
відділі капітального будівництва, передати в управління житловокомунального господарства.
Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати відділу кадрової роботи (Борисенко) доопрацювати
проект рішення міської ради, включивши 4 вакантні штатні одиниці
відділу капітального будівництва в структуру управління житловокомунального господарства.
2. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради, з
урахуванням рекомендацій постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
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19. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
20.12.2017 № 16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
20. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про міський бюджет на 2019 рік
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Самсонов О.А., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
21. СЛУХАЛИ:

Корепанов Ф.Ф.
Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності на території
міста Слов’янська.
Про затвердження схеми розміщення зовнішньої реклами на
території міста Слов’янська.
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Самсонов О.А., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати управлінню містобудування та архітектури
(Корепанов)
провести
процедуру
громадського
обговорення
комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території міста Слов’янська та схеми
розміщення зовнішньої реклами на території міста Слов’янська, із
залученням громадських організацій та органів самоорганізації
населення.
2. Рекомендувати міському голові Ляху В.М. не включати
вищезазначені проекти рішень міської ради до проекту порядку
денного пленарного засідання.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
22. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Мала Л.М.
Про розгляд звернення Шевченко С.А. про порушення депутатом
міської ради норм депутатської етики
Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г.
Постійною комісією з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції не
встановлено порушень в діях депутата міської ради Алтуніної О.М.

Савченко С.М. інформував про отримане колективне звернення
«Автомобіліст-2» щодо порушення їх прав головою ЖБК Коцур Т.В.
23. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

членів ЖБК №22

Савченко С.М.
Про розгляд колективного звернення
членів ЖБК №22
«Автомобіліст-2» щодо порушення їх прав головою ЖБК
Коцур Т.В. (додається).
Самсонов О.А., члени ЖБК №22 «Автомобіліст-2», Кочуков Д.Г.,
Алтуніна О.М.
1. Включити питання «Про розгляд колективного звернення членів
ЖБК №22 «Автомобіліст-2» щодо порушення їх прав головою ЖБК
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Коцур Т.В.» до порядку денного засідання постійної комісії.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
2. Направити від постійної комісії міської ради звернення до голови
ЖБК №22 «Автомобіліст-2» Коцур Т.В. про надання членам ЖБК
інформації, зазначеної у зверненні.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
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