Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 10
засідання постійної комісії міської ради
з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів
09.10.2020
м. Слов’янськ

Присутні:
Заступник голови постійної комісії
Секретар постійної комісії
Члени постійної комісії

13.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради
- Жиров І.В .
- Костін О.С.
- Батечко М.А.
- Коваль О.Є.
- Пустовіт С.В.

Запрошені особи:
Башкаєв В.Г. – начальник управління житлово-комунального господарства
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Лічинська О.О. – начальник відділу по оренді, придбанню, відчуженню майна
комунальної власності управління комунальної власності
Мала Л.М. – начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності
Моденко Т.О. – начальник виробничого відділу КП «Словміськводоканал»
Олійник М.М. – начальник відділу культури
Рубльовський І.М. – начальник відділу освіти
Сміренський В.В. – начальник управління економічного та інвестиційного розвитку
Соколова О.С. – начальник служби у справах дітей
Фарзалиєв С.Г. – директор КП «Водозниження»
Шаульська А.В. – заступник начальника відділу охорони здоров’я
Ярова А.Л. – заступник начальника управління комунальної власності
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 24.09.2020 № 225-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська на період дії протиепідемічних
обмежувальних заходів
(доповідач - Ярова Альона Леонідівна, заступник начальника управління комунальної
власності)

2. Про розгляд петиції щодо розробки плану демонтажу атракціону «Колесо огляду»,
розташованого на території КП «Парк культури і відпочинку» (автор петиції Браславський
Дмитро Валерійович)
(доповідачі:
Браславський Дмитро Валерійович, автор петиції;
Олійник Марина Миколаївна, начальник відділу культури)
3. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 04.03.2020 №21-LXXX-7
«Про затвердження Програми розвитку культури міста Слов`янська на 2020 рік»
(доповідач – Олійник Марина Миколаївна, начальник відділу культури)
4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.09.2018 № 9-LІІ-7 «Про
затвердження Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років) на 2018–2020 роки у
м.Слов’янську»
(доповідач – Соколова Олена Сергіївна, начальник служби у справах дітей)
5. Про затвердження Програми розвитку велоінфраструктури м.Слов'янськ на 2020 рік
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
6. Про внесення змін до Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових
будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки,
затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від 24.06.2020 №30-LXXXIV-7
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
7. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2020 рік, затвердженої рішенням
Слов’янської міської ради від 20.12.2019 № 13-LXXVI-7
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
8. Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства Слов’янської
міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
9. Про розгляд звернення КП Слов’янської міської ради «Водозниження» щодо виділення
на черговій сесії міської ради у жовтні місяці коштів у розмірі 800 000 грн. для оплати
виконання робіт з утримання зливної каналізації
(доповідачі:
Фарзалиєв Сулейман Гаджибалайович, директор КП Слов’янської міської ради
«Водозниження»;
Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
10. 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
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
11. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Слов’янська за 1
півріччя 2020 року (зі змінами)
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
12. Про внесення змін та затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів
Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Слов’янська до 2020 року за 2016-2019
роки
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
13. Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста
Слов’янська до 2030 року
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
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14. 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)
15. 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)
1. СЛУХАЛИ:

Жиров І.В.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та
фінансів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Ярова А.Л.
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., Коваль О.Є., Костін О.С., Лічинська О.О.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про розгляд петиції щодо розробки плану демонтажу атракціону
«Колесо огляду», розташованого на території КП «Парк культури і
відпочинку» (автор петиції Браславський Дмитро Валерійович).
(інформація відділу культури від 08.10.2020 № 01-63/351 додається).
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Костін О.С
ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію начальника відділу культури Олійник М.М. прийняти до
відома.
2.Рекомендувати Слов’янській міській раді підтримати петицію щодо
розробки плану демонтажу атракціону «Колесо огляду», розташованого
на території КП «Парк культури і відпочинку» (автор петиції
Браславський Дмитро Валерійович).
3.Доручити відділу культури (Олійник) підготувати відповідний проєкт
рішення міської ради та відповідь автору петиції Браславському Дмитру
Валерійовичу.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Олійник М.М.
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської
04.03.2020 №21-LXXX-7 «Про затвердження Програми
культури міста Слов`янська на 2020 рік»
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні
сесії міської ради.

ради від
розвитку
ради та
LXХXVІІІ
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0.

Рішення - Прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Соколова О.С.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
28.09.2018 № 9-LІІ-7 «Про затвердження Програми «Забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа (віком від 18 до 23 років) на 2018–2020 роки у
м.Слов’янську»
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Батечко М.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про затвердження Програми розвитку велоінфраструктури
м.Слов'янськ на 2020 рік
ВИСТУПИЛИ: Коваль О.Є., Жиров І.В., Костін О.С., Батечко М.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про внесення змін до Програми капітального ремонту
багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових
будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,
житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 20202023 роки, затвердженої рішенням Слов’янської міської ради від
24.06.2020 №30-LXXXIV-7
ВИСТУПИЛИ: Костін О.С.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки
комунального
підприємства
Слов’янської
міської
ради
«Словміськводоканал» на 2020 рік, затвердженої рішенням
Слов’янської міської ради від 20.12.2019 № 13-LXXVI-7
ВИСТУПИЛИ: Костін О.С., Батечко М.А., Жиров І.В., Сміренський В.В., Пустовіт С.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про
погодження
Інвестиційної
програми
комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на
2021 рік
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ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Моденко Т.О., Батечко М.А., Коваль О.Є., Пустовіт С.В.
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення – Не прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про розгляд звернення КП Слов’янської міської ради
«Водозниження» щодо виділення на черговій сесії міської ради у
жовтні місяці коштів у розмірі 800 000 грн. для оплати виконання
робіт з утримання зливної каналізації (звернення від 25.09.2020 № 232
додається).
Інформував про виділення підприємству на поточній сесії міської ради
158 тис.грн.
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Пустовіт С.В., Батечко М.А., Костін О.С., Фарзалиєв С.Г.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію
начальника
управління
житлово-комунального
господарства Башкаєва В.Г. прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.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
ВИСТУПИЛИ: Пустовіт С.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
м.Слов’янська за 1 півріччя 2020 року (зі змінами)
ВИСТУПИЛИ: Батечко М.А., Жиров І.В., Пустовіт С.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
13. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про внесення змін та затвердження моніторингового звіту щодо
виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку міста
Слов’янська до 2020 року за 2016-2019 роки
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та
клімату міста Слов’янська до 2030 року
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ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Коваль О.Є.
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
15. 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: Батечко М.А., Рубльовський І.М., Жиров І.В., Пустовіт С.В.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1. Рішення - Прийнято.
16. 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: Пустовіт С.В., Рубльовський І.М., Костін О.С.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проєкт рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXХXVІІІ
сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення – Не прийнято.

Заступник голови постійної комісії

__________________________

І.В.Жиров

Секретар постійної комісії

__________________________

О.С.Костін
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