Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 13
засідання постійної комісії міської ради
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції
06.11.2018
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.
– Кушнарьов С.М.
– Ліхота О.В.
– Самсонов О.А.

Запрошені особи:
Борисенко Р.О. – начальник відділу кадрової роботи
Воропаєв В.М. – заступник міського голови
Головаченко Г.М. – начальник ЦНАП
Давидова І.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я
Заруба О.В. – заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Корепанов Ф.Ф. – в.о. начальника управління містобудування та архітектури
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
Олійник М.М. – начальник відділу культури
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови
Прилипкін А.М. – завідуючий кардіологічним відділенням КЛПЗ «Міська клінічна
лікарня м.Слов’янська»
Самохвалов В.М. – начальник відділу інформаційного забезпечення
Сміренський В.В. – начальник управління економічного та інвестиційного розвитку
Соколова О.С. – начальник служби у справах дітей
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів
Хохлова М.В. – заступник начальника відділу освіти
Чуйко С.В. – автор петиції
Ярова А.Л. – в.о. начальника управління комунальної власності
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації міста.

Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 24.10.2018 № 269-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд електронної петиції щодо підключення м.Слов’янська до всіх державних
послуг із розділу «Для громадян» на порталі державних послуг IGov.
(автор петиції – Чуйко Світлана Володимирівна
доповідач – Головаченко Ганна Миколаївна, начальник ЦНАП).
2. Про здійснення попередньої оплати (придбання мобільного (виїзного) офісу надання
адміністративних та соціальних послуг).
(доповідач – Головаченко Ганна Миколаївна, начальник ЦНАП)
3. 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)
4. Про затвердження заступником міського голови – керуючим справами виконавчого
комітету, членом виконавчого комітету міської ради Воропаєва В.М. та встановлення
йому оплати праці.
(доповідач - Борисенко Руслан Олександрович, начальник відділу кадрової роботи)
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 16-ХХ-7 «Про
запровадження інституту позаштатних радників міського голови на громадських
засадах»
(доповідач - Борисенко Руслан Олександрович, начальник відділу кадрової роботи)
6. Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові Ляху В.М.
(доповідач - Борисенко Руслан Олександрович, начальник відділу кадрової роботи)
7. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Слов'янської міської ради від
26.02.2010 № 178-XLIII-5 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель та Положення про порядок
укладання договору на оплату авансового внеску».
(доповідач - Литвинова Олена Данилівна, начальник відділу раціонального
використання земельних ресурсів).
8. 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)
9. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 20.08.2018 №14-L-7 «Про
затвердження Програми з утримання та розвитку комунального підприємства «Парк
культури і відпочинку» міста Слов’янська на 2018 рік».
(доповідач – Олійник Марина Миколаївна, начальник відділу культури).
10. Про затвердження мережі закладів освіти Слов'янської міської ради на 2018-2019
навчальний рік.
(доповідач – Хохлова Марина Володимирівна, заступник начальника відділу освіти).
11. Про затвердження Програми надання фінансової підтримки комунальному
некомерційному підприємству Слов’янської міської ради «Центр первинної медикосанітарної допомоги міста Слов’янська» на 2018-2019 роки.
(доповідач – Джим Олена Юріївна, начальник відділу охорони здоров’я)
12. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
коммунального закладу охорони здоров’я Слов’янської міської ради.
(доповідач – Джим Олена Юріївна, начальник відділу охорони здоров’я)
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13. Про надання згоди на списання майна комунальної власності територіальної громади
м.Слов'янська з балансу комунального лікувально-профілактичного закладу «Міська
клінічна лікарня м.Слов’янська».
(доповідач – Ярова Альона Леонідівна, в.о. начальника управління комунальної
власності)
14. Про придбання до комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська
об’єкту нерухомого майна.
(доповідач – Ярова Альона Леонідівна, в.о. начальника управління комунальної
власності)
15. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень
м.Слов’янська на 2019-2020рр.
(доповідач - Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
16. Про делегування повноважень щодо визначення замовника (замовників) по об’єкту і
заходу м.Слов’янська, затвердженого розпорядженням голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
31.01.2018 № 129/5-18 (зі змінами).
(доповідач - Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
17. Про затвердження Програми з організації поточного ремонту та утримання об’єктів
благоустрою на 2019-2020 роки у м.Слов’янськ.
(доповідач – Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ )
18. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства
Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2019 рік.
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
19. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.09.2018р. № 19-LII-7
«Про затвердження Програми виділення фінансової підтримки комунальному
підприємству Слов'янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на
2019-2023 роки.
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
20. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 06.04.2018 №29-ХLIV-7
«Про затвердження Переліку автомобільних доріг м.Слов’янська на проведення
поточного ремонту у 2018 році».
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
21. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.08.2018 №18-L-7 «Про
затвердження Переліку тротуарів м.Слов’янська на проведення поточного ремонту у
2018 році».
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
22. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 16.03.2018 № 4-XLII-7
«Про затвердження Переліку об'єктів та заходів житлово-комунального господарства,
фінансування яких у 2018 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету
розвитку м. Слов’янська».
(доповідач - Заруба Ольга Вікторівна, заступник начальника УЖКГ)
23. Про затвердження розпоряджень міського голови.
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління).
24. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року.
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління).
25. 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).
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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.
Запропонував, на прохання доповідачів, питання «Про надання згоди
на списання майна комунальної власності територіальної громади
м.Слов’янська з балансу комунального лікувально-профілактичного
закладу «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» та «Про придбання
до комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська
об’єкту нерухомого майна» розглянути першими.
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ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
питань
депутатської
діяльності,
законності,
правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції, з урахуванням пропозиції
Савченко С.М.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Ярова А.Л.
Про надання згоди на списання майна комунальної власності
територіальної громади м.Слов’янська з балансу комунального
лікувально-профілактичного закладу «Міська клінічна лікарня
м.Слов’янська»
ВИСТУПИЛИ: Прилипкін А.М., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Ярова А.Л.
Про придбання до комунальної власності територіальної громади
м.Слов’янська об’єкту нерухомого майна
ВИСТУПИЛИ: Соколова О.С., Алтуніна О.М., Савченко С.М., Самсонов О.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 3. Рішення – Не прийнято.
До залу засідань увійшли мешканці будинків, по яким не підключено теплопостачання.
Заруба О.В. інформувала, що у м.Слов’янську не працюють 10 котелень, які знаходяться
на балансі ОКП «Донецьктеплокомуненерго».
Савченко С.М., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Підлісний Ю.І., Самсонов О.А.
Рекомендовано постійній комісії міської ради з питань комунальної власності та міського
господарства на своєму засіданні 07.11.2018 розглянути питання забезпечення теплом усіх
будинків, із запрошенням представників ОКП «Донецьктеплокомуненерго», ВО
«Слов’янськтепломережа» ОКП «Донецьктеплокомуненерго», Слов’янського управління
по газопостачанню та газифікації та представника народного депутата України
Солода Ю.В.
4. СЛУХАЛИ:

Головаченко Г.М.
Про розгляд електронної петиції щодо підключення м.Слов’янська
до всіх державних послуг із розділу «Для громадян» на порталі
державних послуг IGov (копія петиції, інформація ЦНАП від
29.10.2018 № 15-16/941 додаються).
ВИСТУПИЛИ: Чуйко С.В., Самохвалов В.М., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г.,
Підлісний Ю.І.
ВИРІШИЛИ:
1.Рекомендувати виконавчому комітету Слов’янської міської ради
підтримати електронну петицію, автором якої є Чуйко С.В., щодо
підключення м.Слов’янська до всіх державних послуг із розділу «Для
громадян» на порталі державних послуг IGov.
2.Доручити Центру надання адміністративних послуг (Головаченко),
відділу інформаційного забезпечення (Самохвалов) підготувати
відповідний проект рішення виконавчого комітету Слов’янської
міської ради та відповідь автору петиції Чуйко С.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Головаченко Г.М.
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Про здійснення попередньої оплати (придбання мобільного
(виїзного) офісу надання адміністративних та соціальних послуг).
ВИСТУПИЛИ: Давидова І.І., Савченко С.М., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1. Рішення – Прийнято.
6. 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: Кочуков Д.Г., Воропаєв В.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Борисенко Р.О.
Про затвердження заступником міського голови – керуючим
справами виконавчого комітету, членом виконавчого комітету
міської ради Воропаєва В.М. та встановлення йому оплати праці.
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 0; «Проти» - 0; «Утрималось» - 6. Рішення – Не прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Борисенко Р.О.
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 16-ХХ7 «Про запровадження інституту позаштатних радників міського
голови на громадських засадах»
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Савченко С.М., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Не голосував – 1.
Рішення – Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Борисенко Р.О.
Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові
Ляху В.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Литвинова О.Д.
Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Слов'янської
міської ради від 26.02.2010 № 178-XLIII-5 «Про затвердження
Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у
сфері оцінки земель та Положення про порядок укладання
договору на оплату авансового внеску»
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Кочуков Д.Г. покидав засідання постійної комісії).
11. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з
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ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
Алтуніна О.М. запропонувала доповнити план питаннями :
- Про порядок і правила здійснення виїзної торгівлі та торгівлі з коліс;
- Про громадське обговорення містобудівної документації;
- Про правила благоустрою в м.Слов’янську.
1. Рекомендувати управлінню економічного та інвестиційного розвитку
(Сміренський) доповнити проект плану роботи Слов’янської міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік питаннями :
- Про порядок і правила здійснення виїзної торгівлі та торгівлі з коліс;
- Про громадське обговорення містобудівної документації;
- Про правила благоустрою в м.Слов’янську.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Кочуков Д.Г. покидав засідання постійної комісії).
2. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради, з
урахуванням рекомендацій постійної комісії.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Кочуков Д.Г. покидав засідання постійної комісії).

12. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від
20.08.2018 №14-L-7 «Про затвердження Програми з утримання та
розвитку комунального підприємства «Парк культури і
відпочинку» міста Слов’янська на 2018 рік»
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Савченко С.М., Соловей Л.В., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
13. СЛУХАЛИ:

Хохлова М.В.
Про затвердження мережі закладів освіти Слов'янської міської
ради на 2018-2019 навчальний рік
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М. щодо створення сайтів шкіл та дитячих садочків.
Савченко С.М. щодо впровадження досвіду школи сел.Семенівка в
ЗОШ № 7.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Депутат Кушнарьов С.М. покинув засідання постійної комісії.
14. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Джим О.Ю.
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки
комунальному некомерційному підприємству Слов’янської міської
ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста
Слов’янська» на 2018-2019 роки
Алтуніна О.М., Ковальов І.Г., Самсонов О.А., Кочуков Д.Г.
1. Рекомендувати відділу охорони здоров’я (Джим) до пленарного
засідання міської ради доопрацювати проект рішення міської ради,
конкретизувавши заходи Програми.
2. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради, з
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урахуванням рекомендацій постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Джим О.Ю.
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття
посади керівника комунального закладу охорони здоров’я
Слов’янської міської ради
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
16. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених
насаджень м.Слов’янська на 2019-2020 р.р.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
17. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про делегування повноважень щодо визначення замовника
(замовників) по об’єкту і заходу м.Слов’янська, затвердженого
розпорядженням
голови
Донецької
облдержадміністрації,
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.01.2018
№ 129/5-18 (зі змінами)
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Самсонов О.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
18. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Заруба О.В.
Про затвердження Програми з організації поточного ремонту та
утримання об’єктів благоустрою на 2019-2020 роки у м.Слов’янськ
Алтуніна О.М. щодо необхідності проведення ревізії міських програм ,
об’єднання їх за галузями, зменшення кількості програм.
Савченко С.М., Кочуков Д.Г.
1. Рекомендувати управлінню економічного та інвестиційного розвитку
(Сміренський) провести ревізію міських програм, розглянути
можливість їх об’єднання за галузями та зменшення кількості програм,
провести навчання з виконавчими органами міської ради з питань
підготовки проектів програм. Заслухати інформацію щодо виконання
рекомендацій на наступному засіданні постійної комісії.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
2. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
Голосували:
«За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» -2. Рішення – Не прийнято.

19. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Заруба О.В.
Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»
на 2019 рік.
Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Савченко С.М.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утрималось» - 2. Рішення – Не прийнято.
20. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
28.09.2018р. № 19-LII-7 «Про затвердження Програми виділення
фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської
міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019-2023
роки
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
21. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
06.04.2018
№29-ХLIV-7
«Про
затвердження
Переліку
автомобільних доріг м.Слов’янська на проведення поточного
ремонту у 2018 році»
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Ліхота О.В., Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
22. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
20.08.2018 №18-L-7 «Про затвердження Переліку тротуарів
м.Слов’янська на проведення поточного ремонту у 2018 році»
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М., Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
23. СЛУХАЛИ:

Заруба О.В.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
16.03.2018 № 4-XLII-7 «Про затвердження Переліку об'єктів та
заходів житлово-комунального господарства, фінансування яких у
2018 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
м. Слов’янська»
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.

24. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про затвердження розпоряджень міського голови.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
25. СЛУХАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ковальов І.Г.
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9
місяців 2018 року
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
26. 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»
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Корепанов Ф.Ф.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
РІЗНЕ
ВИСТУПИЛИ:

Савченко С.М. щодо надання пропозицій до плану роботи міської ради
на 2019 рік.
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