Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 6
засідання постійної комісії міської ради
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів
18.06.2020
м. Слов’янськ

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

Присутні:
Голова постійної комісії - Адейкін М.М.
Секретар постійної комісії - Костін О.С.
Члени постійної комісії
- Батечко М.А.
- Жиров І.В.
- Коваль О.Є.
- Пустовіт С.В.
Запрошені особи:
Арутюнян Е.Х. – відповідальний секретар редакційної колегії «Книга Памяти Украины»
м.Слов’янська
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Кравченко Д.В. – начальник відділу з питань внутрішньої політики
Лисицька О.О. – заступник начальника управління соціального захисту населення
Литвинова О.Д. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів
Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності
Осетрова О.Г. – начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального
господарства
Писаренко Л.Ю. – представник відділу охорони здоров’я
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови
Порохняк М.І. – заступник начальника відділу охорони здоров’я
Рубан А.Є. – заступник міського голови
Рубльовський І.М. – начальник відділу освіти
Скиба Л.О. – начальник управління комунальної власності
Сміренський В.В. – начальник управління економічного та інвестиційного розвитку
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 29.05.2020 № 139-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звернення до Прем’єр-Міністра України, голови Верховної Ради України,
народних депутатів України, голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної

військово-цивільної адміністрації щодо фінансування безкоштовного харчування дітей, які
мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, в
комунальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти
(доповідач – Рубльовський Ігор Миколайович, начальник відділу освіти)
2. Про затвердження переліку проєктів – переможців Бюджету участі міста Слов’янська у
2020 році
(доповідачі – Кравченко Дмитро Валерійович, начальник відділу з питань внутрішньої
політики)
3. Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська на період дії протиепідемічних
обмежувальних заходів
(доповідач - Скиба Людмила Олександрівна, начальник управління комунальної власності)
4. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту деяких категорій
мешканців на території Слов’янської міської ради на 2020-2024 роки в межах власних
повноважень, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7
(доповідач – Лисицька Ольга Олександрівна, заступник начальника УСЗН)
5. Про подовження дії рішення Слов’янської міської ради від 27.05.2015 №6-LXXVIII-6
«Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки на території Слов’янської
міської ради у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок» на 2021 рік
(доповідач – Литвинова Олена Данилівна, начальник відділу раціонального використання
земельних ресурсів)
6. Про подовження дії рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 №6-LXXIX-6
«Про затвердження ставок земельного податку за користування земельними ділянками у
м.Слов’янську» на 2021 рік
(доповідач – Литвинова Олена Данилівна, начальник відділу раціонального використання
земельних ресурсів)
7. Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
м.Слов’янськ на 2020-2023 роки
(доповідач – Осетрова Олена Геннадіївна, начальник відділу благоустрою УЖКГ )
8. Про затвердження Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових
будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки
(доповідач - Осетрова Олена Геннадіївна, начальник відділу благоустрою УЖКГ )
9. Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово-комунального господарства,
фінансування яких у 2020 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
м.Слов’янська (в новій редакції)
(доповідач - Осетрова Олена Геннадіївна, начальник відділу благоустрою УЖКГ )
10. Про надання згоди на укладання Угоди про співпрацю між містами Слов’янськ
Донецької області та Миронівка Київської області
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
11. Про затвердження Угоди про надання грантової підтримки
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
12. Про подовження дії на 2021 рік рішення Слов’янської міської ради від 20.02.2019 №13XL-7 «Про встановлення ставки туристичного збору на території м. Слов'янська на 2019
рік»
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
13. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на
2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (зі змінами)
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
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14. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 №1-XXII-6
«Про затвердження Положення про сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
першої та другої груп платників єдиного податку» (зі змінами)
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління)
15. Про подовження дії на 2021 рік рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 № 1XXII-6 «Про затвердження Положення про сплату єдиного податку для фізичних осібпідприємців першої та другої груп платників єдиного податку» та рішень про внесення змін
до нього
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління)
16. Про подовження дії на 2021 рік рішення Слов’янської міської ради від 07.07.2017 № 5XXVII-7 «Про встановлення на території міста Слов’янська ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки»
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління)
17. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 рік
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління)
18. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7
«Про міський бюджет на 2020 рік»
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління)
19. Про розгляд інформації фінансового управляння щодо виконання рішення міської ради
від 23.10.2019 № 3-LXXI-7 «Про звернення Слов’янської міської ради до Прем’єр-міністра
України, Верховної Ради України, Міністра фінансів України»
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління)
1. СЛУХАЛИ:

Адейкін М.М.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та
фінансів.
Інформував про звернення КП «Наружное освещение» щодо
додаткового фінансування.
ВИРІШИЛИ:
1. Доповнити порядок денний засідання постійної комісії питанням
щодо додаткового фінансування КП «Наружное освещение».
2. Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Рубльовський І.М.
Про звернення до Прем’єр-Міністра України, голови Верховної Ради
України, народних депутатів України, голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації щодо фінансування безкоштовного харчування дітей,
які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і
збройних конфліктів, в комунальних закладах загальної середньої
та дошкільної освіти
Інформував про внесення правки – кількість учнів 12535 змінити на
6033.
ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А. з пропозицією скорегувати звернення на сьогоднішній
день.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради, з правками, та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXXХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
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3. СЛУХАЛИ:

Кравченко Д.В.
Про затвердження переліку проєктів – переможців Бюджету участі
міста Слов’янська у 2020 році
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Батечко М.А.
ВИРІШИЛИ:
1. Розглянути дане питання на Погоджувальній раді.
2. Рекомендувати відділу з питань внутрішньої політики (Кравченко)
вивчити можливість перенесення фінансування проєкту – переможця
Бюджету участі «Політ як мрія» Сніжковського Т.В. на суму 330000 грн.
на 2021 рік, про що доповісти на Погоджувальній раді.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Скиба Л.О.
Про звільнення орендарів від орендної плати за користування
майном
комунальної
власності
територіальної
громади
м.Слов’янська на період дії протиепідемічних обмежувальних
заходів
ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Батечко М.А., Мала Л.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення - Прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Лисицька О.О.
Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту
деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради
на 2020-2024 роки в межах власних повноважень, затвердженої
рішенням міської ради від 20.12.2019 № 11-LXXVI-7
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Батечко М.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Литвинова О.Д.
Про подовження дії рішення Слов’янської міської ради від
27.05.2015 №6-LXXVIII-6 «Про затвердження розмірів орендної
плати за земельні ділянки на території Слов’янської міської ради у
відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок» на
2021 рік
ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Костін О.С., Пустовіт С.В., Адейкін М.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Литвинова О.Д.
Про подовження дії рішення Слов’янської міської ради від
01.07.2015 №6-LXXIX-6 «Про затвердження ставок земельного
податку за користування земельними ділянками у м.Слов’янську»
на 2021 рік
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ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Батечко М.А.
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Осетрова О.Г.
Про затвердження
Програми
розвитку
водопровідноканалізаційного господарства м.Слов’янськ на 2020-2023 роки
ВИСТУПИЛИ: Адейкін М.М., Батечко М.А., Коваль О.Є., Жиров І.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Осетрова О.Г.
Про
затвердження
Програми
капітального
ремонту
багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових
будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,
житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 20202023 роки
ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Адейкін М.М., Пустовіт С.В., Костін О.С.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Осетрова О.Г.
Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житловокомунального господарства, фінансування яких у 2020 році буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м.Слов’янська
(в новій редакції)
ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Жиров І.В., Батечко М.А., Підлісний Ю.І., Адейкін М.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про надання згоди на укладання Угоди про співпрацю між містами
Слов’янськ Донецької області та Миронівка Київської області
ВИСТУПИЛИ: Арутюнян Є.Х.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
(Депутат Пустовіт С.В. покидав засідання постійної комісії).
12. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

Сміренський В.В.
Про затвердження Угоди про надання грантової підтримки
Костін О.С.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
(Депутат Пустовіт С.В. покидав засідання постійної комісії).
13. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про подовження дії на 2021 рік рішення Слов’янської міської ради
від 20.02.2019 №13-XL-7 «Про встановлення ставки туристичного
збору на території м. Слов'янська на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про внесення змін до Програми економічного і соціального
розвитку м.Слов’янська на 2020 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (зі змінами)
ВИСТУПИЛИ: Осетрова О.Г., Батечко М.А., Адейкін М.М., Підлісний Ю.І.,
Костін О.С., Писаренко Л.Ю.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
2. Відділу охорони здоров’я (Джим) на засіданні Погоджувальної ради
інформувати про використання коштів у розмірі 2900 тис.грн., виділених
на здійснення протиепідемічних заходів, а також на які заходи будуть
використовуватись кошти, передбачені в вищезазначеному проєкті
рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
13.01.2012 №1-XXII-6 «Про затвердження Положення про сплату
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої
груп платників єдиного податку» (зі змінами)
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
16. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про подовження дії на 2021 рік рішення Слов’янської міської ради
від 13.01.2012 № 1-XXII-6 «Про затвердження Положення про
сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та
другої груп платників єдиного податку» та рішень про внесення
змін до нього
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
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17. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про подовження дії на 2021 рік рішення Слов’янської міської ради
від 07.07.2017 № 5-XXVII-7 «Про встановлення на території міста
Слов’янська ставок податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки»
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
18. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1
квартал 2020 рік
ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В., Адейкін М.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
(Депутат Жиров І.В. покидав засідання постійної комісії)
19. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
20.12.2019 №18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік»
ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Жиров І.В., Пустовіт С.В., Адейкін М.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХХІV сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
20. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про розгляд інформації фінансового управляння щодо виконання
рішення міської ради від 23.10.2019 № 3-LXXI-7 «Про звернення
Слов’янської міської ради до Прем’єр-міністра України, Верховної
Ради України, Міністра фінансів України» (лист фінансового
управління від 12.05.2020 № 852/03 додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію начальника фінансового управління
Ковальова І.Г. про виконання рішення міської ради від 23.10.2019 № 3LXXI-7 «Про звернення Слов’янської міської ради до Прем’єр-міністра
України, Верховної Ради України, Міністра фінансів України»
2. Доручити відділу діловодства та організаційного забезпечення
(Бабенко) підготувати проєкт рішення міської ради щодо зняття з
контролю вищезазначеного рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
21. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Адейкін М.М.
Щодо додаткового фінансування КП «Наружное освещение»
Батечко М.А.
Рекомендувати управлінню житлово-комунального господарства
(Башкаєв), фінансовому управлінню (Ковальов) вжити заходів щодо
виділення додаткового фінансування КП «Наружное освещение» у сумі
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500,0 тис.грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.

Рішення - Прийнято.

Голова постійної комісії

__________________________

М.М.Адейкін

Секретар постійної комісії

__________________________

О.С.Костін
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