УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ I ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
LXVI СЕСІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ
07.06.2019
м. Слов’янськ
9.00
Велика сесійна зала адміністративної
будівлі міської ради
Всього обрано - 36 депутатів
Були присутні – 22 депутата та міський
голова
Були відсутні – 14 депутатів
(Список реєстрації депутатів додається)
В роботі сесії брали участь заступники міського голови, начальники відділів та
управлінь Слов’янської міської ради, були присутні представники громадського
суспільства, засобів масової інформації (реєстраційні форми додаються).
Міський голова Лях В.М. звернув увагу депутатів, що голосування на
пленарному засіданні буде проводитись за допомогою програмно-технічного комплексу
«ВІЧЕ» та запросив депутатів взяти участь у електронній реєстрації (системою
зареєстровано 23 особи, що беруть участь в електронному голосуванні).
Міський голова Лях В.М. відкрив LXVI сесію Слов’янської міської ради 7
скликання.
Прозвучав Державний гімн України.
1. СЛУХАЛИ:

Про порядок денний LXVI (позачергової) сесії Слов’янської
міської ради 7 скликання (проект порядку денного додається).
ІНФОРМУВАЛИ: Лях В.М.
ВИРІШИЛИ:
Внести до розгляду LXVI сесії Слов’янської міської ради наступні
питання:
1. Про запит депутата міської ради Коваль О.Є.
2. 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» (зі змінами та
доповненнями)
3. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
04.01.2019 № 1-LVIІІ-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»
4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
19.12.2018 № 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»
Голосували:
1. Прийняти порядок денний за основу:
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Рішення
прийнято
(результати
поіменного голосування
додаються).
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2. В цілому за порядок денний:
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Рішення
прийнято
(результати
поіменного голосування
додаються).
2. СЛУХАЛИ:
Про обрання редакційної комісії.
ІНФОРМУВАЛИ: Лях В.М.
ВИРІШИЛИ:
Обрати редакційну комісію у кількості трьох депутатів у
наступному складі:
1. Власовець Петро Романович
2. Водоп’янов Костянтин Миколайович
3. Кісіль Віктор Вікторович
Голосували:
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Рішення
прийнято
(результати
поіменного
голосування
додаються).
3. СЛУХАЛИ:

Про запит депутата міської ради Коваль О.Є. щодо
капітального ремонту асфальтного покриття вулиці
Аеродромна м. Слов’янська з облаштуванням пішохідного
тротуару
ІНФОРМУВАЛИ: Лях В.М.
ВИРІШИЛИ:
Рішення № 1-LXVI-7 додається, з урахуванням протоколу
редакційної комісії LXVI сесії Слов’янської міської ради 7
скликання від 07.06.2019 року.
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Рішення
прийнято
(результати
поіменного
голосування
додаються).
4. СЛУХАЛИ:

Про голосування за проекти рішень у разі відсутності
зауважень та пропозицій в цілому.
ІНФОРМУВАЛИ: Лях В.М.
ВИРІШИЛИ:
У разі відсутності зауважень та пропозицій за проекти рішень
голосувати в цілому
Голосували:
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Процедурне
рішення
прийнято
(результати
поіменного
голосування додаються).
5. СЛУХАЛИ:

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» (зі змінами та доповненнями)
ІНФОРМУВАЛИ: Сміренський В.В. – начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку щодо необхідності викласти існуючий
захід Програми розділу 3.2.8 «Охорона здоров’я» в наступній
редакції: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вʼїзду та
проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ Центр первинної медикосанітарної допомоги м.Словʼянська» з улаштуванням стоянки
автотранспорту», за адресою: Донецька обл., м.Словʼянськ, вул.
Банківська,85» (у тому числі коригування проектно-кошторисної
документації).
ВИСТУПИЛИ:
Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Рішення № 2-LXVI-7 додається, з урахуванням протоколу
редакційної комісії LXVI сесії Слов’янської міської ради 7
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скликання від 07.06.2019 року.
Голосували, з урахування інформації начальника управління
економічного та інвестиційного розвитку:
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Рішення
прийнято
(результати
поіменного
голосування
додаються).
6. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
04.01.2019 № 1-LVIІІ-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»
ІНФОРМУВАЛИ: Лях В.М., Заруба О.В. – заступник начальника управління
житлово-комунального господарства
ВИСТУПИЛИ:
Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Рішення № 3-LXVI-7 додається.
Голосували:
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Рішення
прийнято
(результати
поіменного
голосування
додаються).
7. СЛУХАЛИ:

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
19.12.2018 № 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»
ІНФОРМУВАЛИ: Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління щодо
необхідності доповнити рішення, а саме: у розділі «Охорона
здоров’я» захід викласти у наступній редакції: «Капітальний
ремонт дорожнього покриття в’їзду та проїзду до амбулаторії №1
та №2 КЗ Центр первинної медико-санітарної допомоги
м.Словʼянська» з улаштуванням стоянки автотранспорту», за
адресою: Донецька обл., м.Словʼянськ, вул. Банківська,85» (у тому
числі коригування проектно-кошторисної документації).
ВИРІШИЛИ:
Рішення № 4-LXVI-7 додається, з урахуванням протоколу
редакційної комісії LXVI сесії Слов’янської міської ради 7
скликання від 07.06.2019 року.
Голосували, з урахуванням інформації начальника фінансового
управління:
«За» - 23; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0; «Не голосувало» – 0.
Рішення
прийнято
(результати
поіменного
голосування
додаються).
Лях В.М. – міський голова, LXVI сесію Слов’янської міської ради 7 скликання оголосив
закритою.
Додатки:
1. Проект порядку денного LXVI сесії Слов’янської міської
ради 7 скликання (сформовано 06.06.2019).
2. Рішення міської ради.
3. Реєстраційні форми.
4. Протокол редакційної комісії LXVI сесії Слов’янської
міської ради 7 скликання від 07.06.2019 року.
Міський голова

В.М. Лях
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