Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 1
засідання постійної комісії міської ради
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції
14.02.2019
м. Слов’янськ

14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

Присутні:
Голова постійної комісії
– Савченко С.М.
Секретар постійної комісії – Самсонов О.А.
Члени постійної комісії
– Алтуніна О.М.
– Кочуков Д.Г.
– Кушнарьов С.М.
Запрошені особи:
Бабенко Т.І. – начальник відділу діловодства та організаційного забезпечення
Башкаєв В.Г. – начальник управління житлово-комунального господарства
Безуглий А.А. – президент ГО «Професійний бійцівський клуб «Тріада»
Гусейнова О.В. – заступник начальника відділу культури
Єрємєєв І.В. – начальник сектора моніторингу Слов’янського відділу поліції ГУНП в
Донецькій області
Жиляков О.В. – керівник господарської групи
Звегіна І.С. – начальник прес-служби
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Корепанов Ф.Ф. – в.о. начальника управління містобудування та архітектури
Лисицька О.О. – перший заступник начальника УСЗН
Литвинова О.Д. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів
Лічинська О.О. – головний спеціаліст відділу по оренді, придбанню, відчуженню майна
комунальної власності управління комунальної власності
Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного
забезпечення
депутатської
діяльності
Малиш О.О. – командир батальйону Управління патрульної поліції в містах
Краматорську та Слов’янську
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
Овчинников О.В. – заявник, президент ГО «Центр танцю «Грація»
Пустовіт С.В. – депутат міської ради
Рубан А.Є. – заступник міського голови

Рубльовський І.М. – начальник відділу освіти
Секлецов А.В. – заступник міського голови
Скиба Л.О. – начальник управління комунальної власності
Скрипниченко С.П. – начальник Інспекції міської ради з благоустрою м.Слов’янська
Сміренський В.В. – начальник управління економічного та інвестиційного розвитку
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів
На засіданні комісії присутні представники громадськості, засобів масової інформації
міста.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від № 31.01.2019 № 38-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд звернення президента ГО «Центр танцю «Грація» Овчинникова О.В. від
07.02.2019 щодо використання ГО «Професійний бійцівський клуб «Триада»
нежитлового приміщення ЗОШ I-III ступенів № 15.
(доповідачі:
- Овчинников Олексій Володимирович, заявник;
- Рубльовський Ігор Миколайович, начальник відділу освіти)
2. Про розгляд листа депутата міської ради Пустовіта С.В. від 06.02.2019 щодо
діяльності Інспекції міської ради з благоустрою міста Слов’янська.
(доповідачі:
- Пустовіт Сергій Вікторович, депутат міської ради;
- Скрипниченко Сергій Петрович, начальник Інспекції міської ради з
благоустрою міста Слов’янська;
- Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування та
архітектури;
- Литвинова Олена Данилівна, начальник відділу раціонального використання
земельних ресурсів;
- Усіченко Наталія Миколаївна, начальник юридичного управління)
3. Про надання експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту
регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку
надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська».
(доповідачі:
- Скиба Людмила Олександрівна – начальник управління комунальної власності;
- Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного
та
інвестиційного розвитку)
4. Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за період з січня
2018 року по січень 2019 року.
(доповідачі
- Бабенко Тетяна Ігорівна, начальник відділу діловодства та організаційного
забезпечення
- Лях Вадим Михайлович, міський голова)
5. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за 2018
рік.
(доповідачі
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- Єрємєєв Ігор Валерійович – начальник сектора моніторингу Слов’янського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
– Нікулеско Сергій Борисович, начальник відділу з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи міської ради).
6. Про результати діяльності Управління патрульної поліції в містах Краматорську та
Слов’янську на території м. Слов’янськ за 2018 рік.
(доповідачі
– Малиш Олександр Олегович, командир батальйону, капітан поліції.
– Нікулеско Сергій Борисович, начальник відділу з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи міської ради).
7. 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).
8. Про затвердження програми «Проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська на
2019-2021 роки».
(доповідач –Скиба Людмила Олександрівна – начальник управління комунальної
власності)
9. Про затвердження Програми розвитку культури міста Слов’янська на 2019 рік.
(доповідач – Гусейнова Оксана Володимирівна, заступник начальника відділу
культури).
10. Про затвердження Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального
ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2019-2020 роки.
(доповідач – Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
11. Про внесення змін до Програми поводження з відходами на території Слов’янської
міської ради на 2017-2020 роки.
(доповідач – Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
12. Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту Слов’янської міської ради в новій редакції.
(доповідач – Міщенко Олександр Миколайович, начальник відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту)
13. Про затвердження положення про управління соціального захисту населення
Слов’янської міської ради (в новій редакції).
(доповідач – Лисицька Ольга Олександрівна, перший заступник начальника УСЗН).
14. Про затвердження Положення про господарську групу Слов’янської міської ради.
(доповідач – Жиляков Олександр Вікторович, керівник господарської групи )
15. Про затвердження положення управління житлово-комунального господарства
Слов’янської міської ради у новій редакції.
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
16. Про виконання Програми фінансової підтримки КП Слов’янської міської ради
«Словміськводоканал» на 2018 рік.
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
17. Про затвердження Програми з придбання та встановлення дитячих майданчиків на
прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових
будинків індивідуальної забудови у м. Слов’янськ на 2019-2021.
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
18. Про затвердження Переліку автомобільних доріг м.Слов’янська на проведення
поточного ремонту у 2019 році.
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
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19. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2017 №31-XXII-7 «Про
затвердження «Цільової Програми капітального ремонту мереж зовнішнього
освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів
та провулків території
Слов’янської міської ради на 2017-2018 роки».
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
20. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 04.01.2019 № 1-LVIII-7
«Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово-комунального господарства,
фінансування яких у 2019 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету
розвитку м.Слов’янська».
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
21. Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Слов’янської
міської ради у 2018 році.
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
22. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 16.11.2018 № 8-LIV-7 “Про
затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік”.
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
23. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в
м Слов’янську на 2019-2020 роки.
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
24. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2016 № 18-ХІІІ-7 «Про
затвердження Програми з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з
енергозбереження та підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018 роки».
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
25. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 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)
26. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7
«Про міський бюджет на 2019 рік».
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління).
27. Про розробку детального плану території по вул. Тараса Шевченка, 9 у м.Слов’янську.
(доповідач – Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування
та архітектури)
28. Про розробку детального плану території по пров. Світлодарський,4 у м.Слов’янську.
(доповідач – Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування
та архітектури)
29. Про розробку детального плану території садибної житлової забудови по
вул.Кримська, 49 у м. Слов’янську.
(доповідач – Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування
та архітектури)
30. Про розгляд листа управління економічного та інвестиційного розвитку щодо зняття з
контролю рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-II-7 «Про затвердження плану
роботи Слов’янської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016
рік».
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку ).
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31. Інформація про виконання рішення міської ради від 18 квітня 2017 року № 1-X-7
«Про затвердження міської комплексної програми «Відкрита влада. Прозоре місто» на
2016-2017 роки».
(доповідач – Звегіна Інна Сергіївна, начальник прес-служби).
1. СЛУХАЛИ:

Савченко С.М.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань
депутатської
діяльності,
законності,
правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
До участі в засіданні комісії приєдналась депутат Алтуніна О.М.
2. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Овчинников О.В.
Про розгляд звернення президента ГО «Центр танцю «Грація»
Овчинникова О.В. від 07.02.2019 щодо використання ГО
«Професійний
бійцівський
клуб
«Триада»
нежитлового
приміщення ЗОШ I-III ступенів № 15 (додається).
Кочуков Д.Г. звернув увагу на необхідність рівного ставлення до всіх
суб’єктів відносин. Просив доповнити порядок денний питанням
некоректного коментарю в соціальних мережах заступника міського
голови Рубана А.Є. щодо використання комунального майна.
Алтуніна
О.М. запропонувала
направити
матеріали
щодо
правомірності використання майна комунальної власності в ЗОШ I-III
ступенів № 15, по провул.Парковому, 5, вул. Шовковичній, 2.
Безуглий А.А., Пустовіт С.В., Самсонов О.А., Рубан А.Є.
Рекомендувати відділу освіти (Рубльовський), юридичному управлінню
(Усіченко) вивчити питання та надати на розгляд постійної комісії
повний аналіз взаємовідносин юридичних осіб з орендодавцями
комунального майна, зокрема законність використання майна
комунальної власності - нежитлового приміщення ЗОШ I-III ступенів
№ 15 ГО «Професійний бійцівський клуб «Триада».
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Доповнити порядок денний засідання постійної комісії питанням
некоректного коментарю в соціальних мережах заступника міського
голови Рубана А.Є. щодо використання комунального майна.
Голосували:
«За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення – Не прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Пустовіт С.В.
Про розгляд листа депутата міської ради Пустовіта С.В. від
06.02.2019 щодо діяльності Інспекції міської ради з благоустрою
міста Слов’янська (додається).
Скрипниченко С.П.(інформація додається), Алтуніна О.М., Рубан
А.Є., Савченко С.М., Кочуков Д.Г., Кушнарьов С.М.
1. Інформацію щодо роботи Інспекції міської ради з благоустрою міста
Слов’янська прийняти до відома.
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2. Рекомендувати начальнику Інспекції міської ради з благоустрою
міста Слов’янська Скрипниченко С.П. проводити більш широку
інформаційну роботу з суб’єктами господарювання щодо їх обов’язків
з благоустрою території.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

5. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Скиба Л.О.
Про надання експертного висновку щодо регуляторного впливу
проекту регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про
затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця на
здійснення
невід’ємних
поліпшень
орендованого
майна
комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська»
(лист управління комунальної власності від 15.01.2019 № 03-46-22
додається).
Лічинська О.О., Мала Л.М., Кочуков Д.Г.
Алтуніна О.М. надала рекомендації по тексту регуляторного акта :
- в п.7 слово «при» змінити на «до»
Голосували:
«За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення – Не прийнято.
Алтуніна О.М. надасть управлінню комунальної власності пропозиції
до регуляторного акта, після їх опрацювання проект регуляторного
акту буде повторно внесено на розгляд постійної комісії.
Бабенко Т.І.
Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської
ради за період з січня 2018 року по січень 2019 року.
Алтуніна О.М. запропонувала звіт міського голови винести на окрему
сесію з метою його ретельного вивчення.
Перенести розгляд звіту міського голови про роботу виконавчих
органів міської ради за період з січня 2018 року по січень 2019 року на
окрему сесію
Голосували:
«За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення – Не прийнято.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
Голосували:
«За» - 2; «Проти» - 3; «Утрималось» - 0. Рішення – Не прийнято.

6. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Нікулеско С.Б.
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності Слов’янського
відділу поліції ГУНП в Донецькій області за 2018 рік.
Про результати діяльності Управління патрульної поліції в
містах Краматорську та Слов’янську на території м. Слов’янськ
за 2018 рік.
Єрємєєв І.В., Савченко С.М., Алтуніна О.М., Самсонов О.А.
Кочуков Д.Г. запропонував доповнити інформацію про стан
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій
області за 2018 рік інформацією про кількість рішень судів на користь
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заявників щодо оскарження дій поліції; про кількість відповідей,
направлених на звернення в поліцію.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначені проекти рішень міської ради, з урахуванням
пропозиції Кочукова Д.Г., та рекомендувати їх для розгляду на
пленарному засіданні LX сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
7. 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 та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Скиба Л.О.
Про затвердження програми «Проведення державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно комунальної власності
територіальної громади міста Слов’янська на 2019-2021 роки».
ВИСТУПИЛИ: Лічинська О.О., Алтуніна О.М. запропонувала включити до програми
оцінку комунального майна.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати управлінню комунальної власності (Скиба)
доповнити програму «Проведення державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади
міста Слов’янська на 2019-2021 роки» заходами та коштами на
проведення незалежної оцінки майна комунальної власності.
2. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради, із
запропонованими змінами, та рекомендувати його для розгляду на
пленарному засіданні LX сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Гусейнова О.В.
Про затвердження Програми розвитку культури міста
Слов’янська на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1. Рішення – Прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про затвердження Програми забезпечення діяльності і розвитку
Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на
2019-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Кочуков Д.Г. покидав засідання постійної комісії).
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11. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про внесення змін до Програми поводження з відходами на
території Слов’янської міської ради на 2017-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Секлецов А.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді,
фізичної культури та спорту Слов’янської міської ради в новій
редакції.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Самсонов О.А. покидав засідання постійної комісії).
13. СЛУХАЛИ:

Лисицька О.О.
Про затвердження положення про управління соціального захисту
населення Слов’янської міської ради (в новій редакції).
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Самсонов О.А. покидав засідання постійної комісії).
14. СЛУХАЛИ:

Жиляков О.В.
Про затвердження Положення про господарську групу
Слов’янської міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Кушнарьов С.М. покидав засідання постійної комісії).
15. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про затвердження положення управління житлово-комунального
господарства Слов’янської міської ради у новій редакції.
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М. щодо доопрацювання п.2.2.33 (допомога ОСББ), п.8.5,
п.8.6 (погодити з фінансовим управлінням) положення.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради, з урахуванням
вищезазначених змін, та рекомендувати його для розгляду на
пленарному засіданні LX сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
16. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
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Про виконання Програми фінансової підтримки КП Слов’янської
міської ради «Словміськводоканал» на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М,, Секлецов А.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
17. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про затвердження Програми з придбання та встановлення
дитячих
майданчиків
на
прибудинкових
територіях
багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків
індивідуальної забудови у м. Слов’янськ на 2019-2021.
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Секлецов А.В., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
18. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про затвердження Переліку автомобільних доріг м.Слов’янська на
проведення поточного ремонту у 2019 році.
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Самсонов О.А., Секлецов А.В., Алтуніна О.М.,
Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
19. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2017 №31XXII-7 «Про затвердження «Цільової Програми капітального
ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних
в’їздів, проїздів та провулків території Слов’янської міської ради
на 2017-2018 роки».
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Секлецов А.В., Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
20. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
04.01.2019 № 1-LVIII-7 «Про затвердження Переліку об’єктів та
заходів житлово-комунального господарства, фінансування яких у
2019 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
м.Слов’янська».
Алтуніна О.М., Секлецов А.В., Кочуков Д.Г.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.

9

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

21. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими
органами Слов’янської міської ради у 2018 році.
Про внесення доповнення до рішення міської ради від
16.11.2018 № 8-LIV-7 “Про затвердження плану роботи
Слов’янської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2019 рік”.
Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в м Слов’янську на 2019-2020 роки.
Про внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2016 № 18ХІІІ-7 «Про затвердження Програми з відшкодування частини
кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та підвищення
енергоефективності міста на період 2016-2018 роки».
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
19.12.2018 № 6-LVI-7 Про Програму економічного і соціального
розвитку м.Слов’янська на 2019 рік та основні напрями розвитку
на 2020 та 2021 роки.
Про розгляд листа управління економічного та інвестиційного
розвитку щодо зняття з контролю рішення міської ради від
02.12.2015 № 10-II-7 «Про затвердження плану роботи Слов’янської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік»
(лист від 29.05.2018 № 01-30/90 додається.)
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Савченко С.М.
Кочуков Д.Г. щодо розробки програми дольової участі в утриманні
будинку ОСББ.
ВИРІШИЛИ:
1. Розглянути питання управління економічного та інвестиційного
розвитку блоком.
2. Погодити вищезазначені проекти рішень міської ради та
рекомендувати їх для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
3. Доручити відділу діловодства та організаційного забезпечення
(Бабенко) підготувати проект рішення міської ради щодо зняття з
контролю рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-II-7 «Про
затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2016 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
22. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
19.12.2018 № 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1. Рішення – Прийнято.
23. СЛУХАЛИ:

Корепанов Ф.Ф.
Про розробку детального плану території по вул. Тараса
Шевченка, 9 у м.Слов’янську.
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ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г.
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2; «Проти» - 0; «Утрималось» - 3. Рішення – Не прийнято.
24. СЛУХАЛИ:

Корепанов Ф.Ф.
Про
розробку
детального
плану
території
по
пров.
Світлодарський,4 у м.Слов’янську.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 2; «Проти» - 0; «Утрималось» - 3. Рішення – Не прийнято.
25. СЛУХАЛИ:

Корепанов Ф.Ф.
Про розробку детального плану території садибної житлової
забудови по вул.Кримська, 49 у м. Слов’янську.
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LX сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
26. СЛУХАЛИ:

Звегіна І.С.
Інформація про виконання рішення міської ради від 18 квітня
2017 року № 1-X-7 «Про затвердження міської комплексної
програми «Відкрита влада. Прозоре місто» на 2016-2017 роки».
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М. про підготовку нової програми.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про виконання рішення міської ради від 18 квітня 2017
року № 1-X-7 «Про затвердження міської комплексної програми
«Відкрита влада. Прозоре місто» на 2016-2017 роки» прийняти до
відома.
2. Доручити відділу діловодства та організаційного забезпечення
(Бабенко) підготувати проект рішення міської ради щодо зняття з
контролю рішення міської ради від 18 квітня 2017 року № 1-X-7 «Про
затвердження міської комплексної програми «Відкрита влада. Прозоре
місто» на 2016-2017 роки».
3. Рекомендувати заступнику міського голови, голові робочої групи з
розробки проекту Статуту територіальної громади м.Слов’янська
Підлісному Ю.І.
направити через депутата Алтуніну О.М. для
експертизи до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства розроблений робочою групою
проект Статуту територіальної громади м.Слов’янська.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.

Голова постійної комісії

_________________________

С.М.Савченко

Секретар постійної комісії

_________________________

О.А.Самсонов
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