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Протокол  
56 сесії Славутицької міської ради VI скликання  

24 квітня 2015 року  

Початок роботи: 09.00 

Місце проведення: зала засідань міськвиконкому м. Славутич 

 

Усього депутатів – 36  чол. 

Присутніх – 27 депутатів (список додається). 
 
На сесії присутні керівники підприємств, організацій та установ міста, 

члени виконавчого комітету Славутицької міської ради, завідувачі відділів 
виконкому.  Голова профспілкового комітету СМСЧ-5 працівників охорони 
здоров’я Березинець О.П., в.о. заступника начальника з медичної частини 
Піраторова Н.І. 

Сесію веде головуючий на сесії Славутицької міської ради секретар 
ради, в.о. міського голови  Фомічев Юрій Кирилович.   

 
За початок роботи – 22. 
 
Сесія відкривається Гімном України та Гімном міста Славутич «Білий 

Ангел Славутича». 
Секретар ради,  в.о. міського голови  Фомічев Ю.К.  зробив заяву 

щодо його виходу з депутатської групи «За єдиний Славутич» в  зв’язку з 
обранням його секретарем міської ради. 

Нагадав депутатам що наближається 29 річниця Чорнобильської 
трагедії - однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. 
26 квітня  назавжди залишиться Днем скорботи для багатьох людей.  

Інформував, що  в цей день 100 років назад з виселення вірменської 
еліти почалося винищення фактично цілої нації або цілого народу.  Саме 
сьогодні, 24 квітня, тривають офіційні урочистості до 100-х роковин геноциду 
вірмен в Османській імперії. Вірмени й українці жили поруч протягом багатьох 
століть, брали участь в  будівництві міста Славутич. Запропонував вшанувати 
хвилиною мовчання пам’ять жертв геноциду вірмен в Османській імперії у 
1915 році. 

/Хвилина мовчання/. 
 
 Зауважив, що життя продовжується, привітав іменинника цього дня –

депутата міської ради Саакяна Каро Грантиковича та депутатів - іменинників 
квітня. 

Запросив депутатів до роботи, на початку пленарного засідання зробити 
заяви, якщо таки є. 
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Депутат Волков І.О. зробив заяву про вихід із партії та депутатської 
фракції ВО «Батьківщина». 

Депутат Саакян К.Г. зробив заяву про вихід із партії та депутатської 
фракції ВО «Батьківщина». 

 
Головуючий  запросив до  обговорення проекту порядку денного, якого 

не було затверджено Президією міської ради в зв’язку з відсутністю кворуму: 
 

1. Про проект рішення «Про Славутицьку територіальну громаду». 

 
2. Про нагородження відзнакою міської ради –присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста». 
2.1. Удовиченко В.П. 
2.2. Леонець Л.Г. 
2.3. Жигалло В.К. 

  Доповідачі:   
  Керуючий справами виконавчого 

комітету  Дроган М.І. 
  Голова регламентної  комісії Катунін Є.І. 
 
3. Про внесення змін до складу комісій міської ради.  
  Доповідачі:   
  Голова регламентної  комісії Катунін Є.І. 
 
4. Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Славутицької 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.  
  Доповідачі:   
  Управління економіки та 

соціального розвитку міста. 
Начальник управління Скиба В.М. 

  Голова регламентної  комісії Катунін Є.І. 
 
5. Про використання коштів, передбачених на фінансування програми 

"Забезпечення діяльності ради" на 2015 рік. 
  Доповідачі:   
  Секретар ради  

в.о. міського голови Фомічев Ю.К. 
  Голова регламентної  комісії Катунін Є.І. 
 Голова бюджетної комісії Кучеренко А.Л. 

 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня  2014 року 

№  641-52-VІ «Про міський бюджет м. Славутича на 2015 рік». 
  Доповідачі:   
  Заступник міського голови,  Зайченко Г.В. 

  Доповідачі:   
  Секретар ради,  

в.о. міського голови  Фомічев Ю.К. 
  Голова регламентної  комісії Катунін Є.І. 
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начальник управління фінансів 
  Голова бюджетної комісії Кучеренко А.Л. 

 
7. Про умови оплати праці секретаря ради. 
  Доповідачі:   
  Заступник міського голови,  

начальник управління фінансів Зайченко Г.В. 
  Голова бюджетної комісії Кучеренко А.Л. 

 
8. Про затвердження міської комплексної програми «Здоров’я 

славутичан» на 2015 рік. 
  Доповідачі:   
 Начальник управління економіки 

та соціального розвитку міста Скиба В.М. 
  Голова комісії з питань освіти та 

охорони здоров’я Жемчужников О.М. 
 
9. Про надання згоди на прийняття будівлі інфекційного корпусу 

державного закладу «Спеціалізована медико – санітарна частина № 5 
Міністерства охорони здоров’я України» у комунальну власність 
територіальної громади  м. Славутича. 

  Доповідачі:   
  Т.в.о. начальника відділу 

комунальної власності Величковська Н.В. 
 Секретар ради  

в.о. міського голови Фомічев Ю.К. 
 
10. Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Славутицької 
міської ради «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» від 30.01.2015 
№ 1650-53-VІ. 

  Доповідачі:   
 Начальник управління економіки 

та соціального розвитку міста Скиба В.М. 
  Голова бюджетної комісії Кучеренко А.Л. 
 
11. Про внесення змін до Положення про управління фінансів 

Славутицької міської ради Київської області. 
  Доповідачі:   
  Заступник міського голови, 

начальник управління фінансів Зайченко Г.В. 
 Голова регламентної комісії Катунін Є.І. 
 
12. Про звіт тимчасової контрольної комісії ради з питань діяльності 

Славутицького міського фонду підтримки підприємництва 
  Доповідачі:   
  Голова тимчасової контрольної 

комісії ради Антіпова Н.М. 
  Голова  комісії з питань Борисов В.В. 
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підприємництва та приватизації 
 
13. Про затвердження Програми розвитку початкового, малого та 

середнього підприємництва в м.Славутичі на 2015-2016 роки. 
  Доповідачі:   
  Начальник управління економіки 

та соціального розвитку міста Скиба В.М. 
 Голова  комісії з питань 

підприємництва та приватизації Борисов В.В. 
 

14. Земельні питання. 
  Доповідачі:   
  Начальник служби містобудівного 

кадастру, земельних ресурсів та 
відносин Тарановська І.В. 

  Голова  комісії  з питань соціально-
економічного розвитку та 
земельних відносин Гора А.Д. 

 
15. Про внесення змін до рішення Славутицької міської  ради від 15.12.2004 

№ 550-41-IV "Про оренду об’єктів комунальної власності 
територіальної громади  міста Славутича" (зі змінами та 
доповненнями). 

  Доповідачі:   
  Перший заступник міського голови Шевченко В.В. 
  Голова регламентної  комісії Катунін Є.І. 

 
16. Про внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими 

відходами в м.Славутичі на 2013 – 2015 роки.  
  Доповідачі:   
  Начальник управління економіки 

та соціального розвитку міста Скиба В.М. 
 Голова бюджетної комісії Кучеренко А.Л. 
 Заступник голови комісії  з питань  

реформування ЖКГ Моложанніков В.Ю.   
 

17. Різне: 
- Про погашення кредиту КП УЖКГ в ПАТ «Банк «Демарк». 
- Про підтримку звернення депутатів Обухівської районної ради. 
- Звернення до депутатів Славутицької міської ради директора 

КП УФКСТ Волкова І.О. (про фінансування ремонтів покрівель 
ФОКів). 

- Про відповідь прокурора міста Славутич на лист депутата міської 
ради Волкова В.О. стосовно оренди магазину «Квартал». 

- Депутатське звернення  голови постійної депутатської комісії 
Жемчужникова О.М. щодо утримання рівня  медичної допомоги та 
медичних послуг населенню міста Славутич. 
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- Про заяву жителів міста  щодо  подальшої роботи стоматолога –
терапета Томилко О.О. (до п. 10). 

- Про заяву Захарченка В.В. щодо внесення змін до умов конкурсу 
(розгляд на комісії). 

- Волонтерські організації. Перелік славутицьких. Реєстрація та 
знаки відмінності з печаткою Ради. (усний запит депутата 
Пяткова В.Я.). 

- Про звільнення робітниці з Центру зайнятості (звернення депутата 
Шлапак С.М.). 

- Про режим роботи магазину «АТБ». 
 

Головуючий запропонував  прийняти даний порядок денний  за основу.  
Депутат Ісхаков І.Е. запропонував голосувати за кожен пункт порядку 

денного окремо. 
Депутат Тонких В.О. вніс пропозицію прийняти, запропонований 

порядок денний за основу, щоб дати змогу опрацювати питання в комісіях 
ради. 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата 
Тонких В.О. прийняти порядок денний за основу. 

За – 16. Не прийнято. 
 
Головуючий констатував, що формуватись порядок денний буде по 

пунктам. 
Результати голосування про включення окремих пунктів до порядку 

денного: 
1. Про проект рішення «Про Славутицьку територіальну громаду». 

За – 16. Включено. 
 

2. Про нагородження відзнакою міської ради –присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста». 

За – 10. Включено. 
 
3. Про внесення змін до складу комісій міської ради.  

За – 16. Включено. 
 
4. Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Славутицької міської 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.  
За – 18. Включено. 
 

5. Про використання коштів, передбачених на фінансування програми 
"Забезпечення діяльності ради" на 2015 рік.  

За – 20. Включено. 
 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня  2014 року №  641-

52-VІ «Про міський бюджет м. Славутича на 2015 рік».  
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За – 20. Включено. 
 

7. Про умови оплати праці секретаря ради.  
За – 22. Включено. 

 
8. Про затвердження міської комплексної програми «Здоров’я славутичан» на 

2015 рік.  
За – 15. Включено. 

 
9. Про надання згоди на прийняття будівлі інфекційного корпусу державного 

закладу «Спеціалізована медико – санітарна частина № 5 Міністерства 
охорони здоров’я України» у комунальну власність територіальної громади  
м. Славутича.  

За – 15. Включено. 
 
10.   Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, затвердженого рішенням Славутицької міської ради 
«Про місцеві податки і збори на 2015 рік» від 30.01.2015 № 1650-53-VІ.  

За – 22. Включено. 
 
11. Про внесення змін до Положення про управління фінансів Славутицької 

міської ради Київської області.  
За – 24. Включено. 

 
12. Про звіт тимчасової контрольної комісії ради з питань діяльності 

Славутицького міського фонду підтримки підприємництва.  
За – 10. Включено. 

 
13. Про затвердження Програми розвитку початкового, малого та середнього 

підприємництва в м.Славутичі на 2015-2016 роки.  
За – 24. Включено. 

 
14. Земельні питання.  

За – 24. Включено. 
 

15. Про внесення змін до рішення Славутицької міської  ради від 15.12.2004  
№ 550-41-IV "Про оренду об’єктів комунальної власності територіальної 
громади  міста Славутича" (зі змінами та доповненнями).  

За – 24. Включено. 
 

16. Про внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими 
відходами в м.Славутичі на 2013 – 2015 роки.  

За – 15. Включено. 
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Депутат Борисов В.В. запропонував включити до блоку земельних 
питань питання про землю під воєнізований майданчик. 

Депутат Ісхаков І.Е. запропонував внести до порядку денного заяву 
Захарченко В.В. 

За – 24. 
 
Депутат Волков І.О запропонував включити  до порядку денного 

звернення керівника Славутицької міської організації «Радикальна партія Олега 
Ляшка» Мельничук Н.В. та лист народного контролю стосовно цього ж 
питання.  

Головуючий запропонував розглянути дані заяви при звіті прокурора 
міста на наступній сесії. 

Депутат Волков І.О. зауважив, що розгляд цих заяв відкладається  дві 
сесії поспіль та присутності прокурора міста не потребує.  

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата 
Волкова І.О.: включити до порядку денного  питання про  звернення керівника 
Славутицької міської організації «Радикальна партія Олега Ляшка»  та 
народного контролю.  

За – 6.  Не включено. 
 
Головуючий поставив на голосування пропозицію  щодо включення до 

різного порядку денного розгляд даних заяв. 
За – 7.  Не включено. 
 
Головуючий, за пропозицією депутата Анюшкіна А.А.,  поставив на 

голосування включення питання щодо включення звернення керівника 
Славутицької міської організації «Радикальна партія Олега Ляшка» 
Мельничук Н.В. та народного контролю до порядку денного наступної сесії при 
розгляді щорічного звіту прокурора міста про стан законності та  заходи щодо її 
зміцнення. 

За – 24. 
 
Депутат Борисов В.В. запропонував включити до різного питання про 

перевізника «Чернігів-Любеч» з заїздом до Славутича, який не має можливості 
проводити посадку-висадку пасажирів у встановленому місці, про технічний 
стан автотранспорту та безпеку перевезень. 

Депутат Ісхаков І.Е. запропонував включити до порядку денного 
питання про банк «Київська Русь» та питання щодо поведінки депутатів 
Славутицької міської ради  під час заходів до 09 травня 2015 року, враховуючи 
заяву СМГО «Майдан», депутатської групи «Альтернатива», у відповідності до 
Указу Президента «України» №  169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 
році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни». 

Депутат Глазирін М.Г. запропонував розглянути депутатське 
звернення  голови постійної депутатської комісії Жемчужникова О.М. щодо 
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утримання рівня  медичної допомоги та медичних послуг населенню міста 
Славутич в рамках розгляду питання порядку денного про затвердження 
міської комплексної програми «Здоров’я славутичан» на 2015 рік. 

Депутат Волков В.О. запропонував включити до порядку денного 
звернення голови Громадської ради при виконавчому комітеті Славутицької 
міської ради Єгоренка Ю.О. 

За – 10. Включено. 
 
Депутат Борисов В.В. запропонував включити до різного питання 

стосовно проведення аудиту комунальних підприємств з минулої сесії. 
За – 10. Включено. 
 
Головуючий запропонував прийняти сформований порядок денний за 

основу. 
За – 19. 
 
Депутати провели обговорення щодо початку роботи пленарного 

засідання. 
Головуючий підсумував регламент роботи:  до 11 години робота в 

постійних комісіях ради, пленарне засідання починається з затвердження 
порядку денного. 

За – 25. 
 

11:00 

Головуючий запросив депутатів зареєструватись підняттям рук.  

В залі 25 депутатів. 

Обрано лічильну комісію у складі депутатів: Сердюк Б.В.,  
Леонець Л.Г., Пятков В.Я.. 

Головуючий запропонував розпочати роботу з затвердження порядку 
денного, вносити пункти до порядку денного після роботи профільних комісій. 

Депутат Ісхаков І.Е. запропонував звернутись до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради, 
Київської обласної державної адміністрації  щодо подальшого розвитку 
Славутицької територіальної громади в рамках розгляду  питання п.1. 

За – 25. 

Депутати провели обговорення та вирішили: 

розгляд п.2 перенести на наступну сесію, скликання якої заплановано 
перед Днем міста.   

За – 25. 

За включення інших пунктів до порядку денного. 
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За – 25. 

За перенесення питань з різного до порядку денного: 

Звернення Громадської ради при виконавчому комітеті Славутицької 
міської ради до порядку денного.  

За – 18. Лишається в різному. 
Заяву Захарченка В.В. до порядку денного.  

За - 25. 

За затвердження порядку денного в цілому зі змінами.  

За – 24. 

 

 

I. Слухали:   
Про проект рішення «Про Славутицьку територіальну громаду». 

Доповідачі:  

Головуючий та депутати провели обговорення щодо неможливості 
об’єднання з іншими територіальними громадами Київської області 
територіальної громади м. Славутича, з урахуванням  статей 7 та 13 Закону 
України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока 
цієї АЕС на екологічно безпечну систему», враховуючи звернення Громадської 
ради з розвитку міста та приймаючи до уваги, що місто Славутич – 
самодостатня територіальна громада, яка виконує державницьку функцію, 
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та зняття з експлуатації 
Чорнобильської атомної електростанції та дійшли згоди: визначити 
Славутицьку територіальну громаду в адміністративно-територіальних межах 
міста Славутич Київської області та визначити місто Славутич потенційним 
адміністративним центром спроможної територіальної громади. 

Вирішили звернутись до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради, Київської обласної 
державної адміністрації щодо подальшого розвитку Славутицької 
територіальної громади. 

Вирішили: 

Прийняти рішення № 1748-56-VI 
“Про схвалення  проекту рішення «Про територіальну громаду міста 

Славутича» ”. 

За – 22. 

Прийняти рішення № 1749-56-VI 
“Про звернення Славутицької міської ради ”. 

За – 25. 
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II. Слухали:   
Про нагородження відзнакою міської ради – присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста». 
— Удовиченко В.П. 
— Леонець Л.Г. 
— Жигалло В.К. 

Вирішили: 
Розгляд даного питання перенести на наступну сесію.  
 
 

III. Слухали:   
Про внесення змін до складу комісій міської ради. 
Доповідач: 
Головуючий доповів про проект рішення.  
Виступили: 
Депутат Ісхаков І.Е. запропонував обрати Сердюка Б.В. головою 

комісії з питань реформування ЖКГ,  Леонець Л.Г. включити до складу 
регламентної комісії. 

За – 24. 
Депутат Пятков В.Я. запропонував включити його кандидатуру до 

складу бюджетної комісії.  
За – 13. Не прийнято. 
Головуючий запропонував інші комісії залишити в старому складі. 
Депутати провели обговорення. 
Депутати Волков В.В. та Анюшкін А.А. відкликали свої заяви щодо 

включення їх до складу інших комісій. 
Вирішили: 
Прийняти рішення №1750-56-VI  
«Про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.2010 № 3-2-VІ 

“Про утворення постійних комісій ради, обрання голів комісій та їх 
заступників».  

За – 24. 
 
 

IV. Слухали:   
Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Славутицької 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.  
Доповідач: 
Начальник управління економіки та соціального розвитку міста             

Скиба В.М. доповів про необхідність внесення змін та доповнень до Плану 
діяльності Славутицької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2015 рік. 

Виступили: 
Заступник голови регламентної комісії Ярмолюк В.А. надав 

висновок регламентної комісії:  
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Розглянувши проект рішення Славутицької міської ради  «Про внесення 
змін та доповнень до Плану діяльності Славутицької міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2015 рік» комісія пропонує: 

доповнити План діяльності Славутицької міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2015 рік пунктами 10 та 11 щодо розробки 
проектів рішень міської ради «Про внесення змін до рішення Славутицької 
міської ради від 15.12.2004 № 550-41-IV «Про оренду об’єктів комунальної 
власності територіальної громади  міста Славутича» та «Про місцеві податки і 
збори». 

Вирішили: 
Прийняти рішення №1751-56-VI  
«Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Славутицької 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік». 
За – 20. 

 
Головуючий запропонував розглянути питання пункту 8 зараз, 

враховуючи звернення жителів міста та їхню присутність у залі засідань. 
За – 20. 
 
 
V. Слухали:   
Про затвердження міської комплексної програми «Здоров’я 

славутичан» на 2015 рік. 
Доповідачі: 
Начальник управління економіки та соціального розвитку міста                                  

Скиба В.М. доповів про міську комплексну програму «Здоров’я славутичан» 
на 2015 рік, спрямовану на забезпечення медичного обслуговування жителів 
м.Славутича та працівників Чорнобильської АЕС на 2015 рік. 

Член комісії з питань освіти та охорони здоров’я Антіпова Н.М. 
надала висновок комісії, що комісія погодила затвердження даної програми, 
були надані зауваження, але вони не враховані.  

Головуючий нагадав, що в рамках даного питання буде розглядатись 
депутатське звернення голови постійної комісії ради Жемчужникова О.М. щодо 
утримання рівня медичної допомоги і медичних послуг населенню міста 
Славутича та заява жителів міста щодо подальшої роботи стоматолога 
терапевта Томилко О.О. 

Виступили: 
Головуючий зачитав депутатське звернення  голови комісії з питань 

освіти та охорони здоров’я  Жемчужников О.М. до  начальника-головного 
лікаря ДЗ СМСЧ №5 Шиленка В.М., щодо підготовки та надання на сесію 
міської ради офіційної інформації,  які заходи здійснює та планує здійснювати 
керівництво ДЗ СМСЧ №5 для утримання рівня  медичної допомоги та 
медичних послуг населенню міста Славутич, доповів, що дане звернення 
направлено до ДЗ СМСЧ №5. 

В.о. заступника начальника з медичної частини Піраторова Н.І.  
доповіла про проблеми фінансування ДЗ СМСЧ №5,  підпорядкованого МОЗ 
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України, який є розпорядником коштів Державного закладу України та 
передачу медико-санітарної частини у комунальну власність. 

Головуючий доповів про лист – звернення жителів міста Славутич 
(всього 483 підписи)  стосовно лікаря-стоматолога Томилко О.О., яку через 1,5 
місяці, в зв’язку зі скороченням ставок, можуть звільнити. Зачитав звернення до 
депутатів, керівників виконавчого комітету та СМСЧ № 5 знайти можливість 
залишити працювати стоматолога-терапевта 1-ї категорії Томилко Ольгу 
Олександрівну. 

Голова профспілкового комітету СМСЧ-5 працівників охорони 
здоров’я Березинець О.П. надала інформацію, що фактичне скорочення 
чисельності штатних одиниць було проведено майже в кожному структурному 
підрозділі закладу. Із введенням в дію штатного розпису у відповідності до 
чисельності міста Славутич, адміністрацією закладу були зроблені всі можливі 
спроби для збереження колективу (багато працівників було переведено на 
неповний робочий день, 0,25; 0,5 та 0,75 ставки)  але все-таки поза штатом 
лишилось 14 працівників закладу, в тому числі, 2 лікарі-стоматологи-терапевти.  
Доповіла про ситуацію навколо лікаря-стоматолога Томилко О.О., про надану 
їй пропозицію щодо переходу на хозрозрахунковий метод роботи, історію її 
членства в профспілковій організації. Зауважила, що скорочення посад 
вимушене, адміністрація закладу аж ніяк не могла на нього вплинути, бо воно 
відбулось у відповідності до нормативів, які затверджені МОЗ України і 
обов’язкові для виконання. 

Депутати прийняли інформацію до уваги. 
Депутат Антіпова Н.М. запропонувала підтримати пункти заходів 

програми на проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення 
м. Славутича та відшкодування  видаткових матеріалів ( виробів медичного 
призначення) використаних при проведенні м/о для Почесних донорів. 

Депутати провели обговорення щодо фінансування заходів, визначених 
програмою, які здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших 
джерел, незаборонених законодавством, реформування медицини, стану 
інфекційного корпусу, забезпечення вакцинами (туберкуліном), 
переоблаштування рентгенкабінету. 

Головуючий запропонував проголосувати за програму з орієнтовною 
сумою.    

За – 18. Не прийнято.  
Вирішили: 
Рішення не прийнято. 

 
 

VI. Слухали:   
Про використання коштів, передбачених на фінансування програми 

"Забезпечення діяльності ради" на 2015 рік. 
Доповідачі: 
Заступник голови бюджетної комісії Нестеренко Д.А. надав висновок 

бюджетної комісії щодо підтримки даного питання.  
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Виступили: 
Депутат Ісхаков І.Е. запропонував по 10 тис.грн. 
Депутати провели обговорення 
Головуючий запропонував по 5 тис. грн. на кожного депутата.  
Вирішили: 
Прийняти рішення №1752-56-VI  
«Про використання коштів, передбачених на фінансування програми 

"Забезпечення діяльності ради" на 2015 рік». 
За – 19. 
 
 
VII. Слухали:   
Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня  2014 року 

№  641-52-VІ «Про міський бюджет м. Славутича на 2015 рік». 
Доповідач: 
Заступник міського голови, начальник управління фінансів 

Зайченко Г.В. надала всю необхідну інформацію по проекту рішення. 
Виступили: 
Заступник голови бюджетної комісії Нестеренко Д.А. надав висновок 

бюджетної комісії: підтримати проект рішення, крім кредита НЕФКО, який 
комісія пропонує лишити на доопрацювання. 

Депутат Волков І.О. запропонував в повному обсязі проголосувати за 
проект рішення.  

Депутат Ісхаков І.Е. визначив пріоритетне направлення коштів на 
встановлення будинкових лічильників тепла. 

Депутати провели обговорення. 
Головуючий запропонував проголосувати за кредит НЕФКО і далі 

голосувати окремо по пунктах.  
За – 20. 
 
Головуючий надав слово члену Громадської ради при виконавчому 

комітеті Славутицької міської ради  Чеснокову С.М. 
Депутати провели обговорення щодо реконструкції центральної 

котельні, постачання газу та вирішили всі питання по КП УЖКГ винести на 
наступну сесію. 

Головуючий поставив на голосування 1 млн. грн. на ремонт доріг, з 
урахуванням того, що профільна комісія додатково розгляне. 

За – 8. Не прийнято.  
 
Мультимедійна дошка - 26 тис. грн.  
За – 20. Прийнято. 
 
Реконструкція музею до 70-річчя перемоги – 40 тис грн. 
За – 7. Не прийнято. 
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На ремонт покрівлі ФОКу. 
За – 2. Не прийнято. 
 
За рішення в цілому. 
За – 20. 
 
Вирішили: 
Прийняти рішення №1753-56-VI  
«Про внесення змін до рішення міської ради від 30 грудня  2014 року 

№ 641-52-VІ «Про міський бюджет м. Славутича на 2015 рік». 
За – 20. 

 
 

VIII. Слухали:   
Про умови оплати праці секретаря ради. 
Доповідач: 
Заступник голови бюджетної комісії Нестеренко Д.А. від комісії 

запропонував міській раді підтримати проект рішення.  
Вирішили: 
Прийняти рішення №1754-56-VI 
«Про умови оплати праці секретаря ради». 
За – 19 (секретар міської ради Фомічев Ю.К. не голосував). 

 
IX. Слухали:   
Про надання згоди на прийняття будівлі інфекційного корпусу 

державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №5 
Міністерства охорони здоров’я України» у комунальну власність 
територіальної громади  м. Славутича. 

Доповідачі: 
Головуючий та депутати почали обговорення питання,  при 

відсутності  кворуму, об’явлено перерву на 10 хвилин. 
Після перерви. Кворум є. 
Головуючий поставив на голосування проект рішення. 
За – 16. Не прийнято. 
Вирішили: 
Рішення не прийнято. 
 

 
X. Слухали:   
Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Славутицької 
міської ради «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» від 30.01.2015  
№1650-53-VІ. 

Доповідачі: 
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Головуючий запропонував підтримати внесення змін до положення, 
враховуючи позитивний висновок профільної комісії ради. 

Вирішили: 
Прийняти рішення №1755-56-VI  
«Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Славутицької міської 
ради «Про місцеві податки і збори на 2015 рік» від 30.01.2015 № 1650-53-VІ». 

За – 21. 
 
 

XI. Слухали:   
Про внесення змін до Положення про управління фінансів 

Славутицької міської ради Київської області. 
Доповідач: 
Головуючий: прошу проголосувати даний проект рішення без 

обговорення, враховуючи технічність питання, висновки профільної комісії 
ради є.   

Вирішили: 
Прийняти рішення №1756-56-VI 
«Про внесення змін до Положення про управління фінансів 

Славутицької міської ради Київської області». 
За - 21. 

 
 

XII. Слухали:   
Про звіт тимчасової контрольної комісії ради з питань діяльності 

Славутицького міського фонду підтримки підприємництва. 
Депутати обговоривши результати роботи тимчасової контрольної 

комісії ради з питань діяльності Славутицького міського фонду підтримки 
підприємництва, враховуючи  наданий звіт та власну думку членів даної 
тимчасової контрольної комісії ради Волкова В.О. та Одиниці В.В. вирішили 
продовжити роботу тимчасової контрольної комісії. 

Вирішили: 
Прийняти рішення №1787-56-VI  
«Про продовження роботи тимчасової контрольної комісії ради з питань 

діяльності Славутицького міського фонду підтримки підприємництва». 
За - 20. 
 
 
XIII. Слухали:   
Про затвердження Програми розвитку початкового, малого та 

середнього підприємництва в м.Славутичі на 2015-2016 роки. 
За пропозицією голови тимчасової контрольної комісії Антіпової Н.М. 

розгляд даного питання відкладено до кінця роботи тимчасової контрольної 
комісії до 01.05.2015. 
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За  - 19. 
Вирішили:  
Винести розгляд питання про затвердження Програми розвитку 

початкового, малого та середнього підприємництва в м.Славутичі на 2015-2016 
роки після 01.05.2015. 

 
 
XIV. Слухали:   
Земельні питання. 
Доповідачі: 
Начальник служби містобудівного кадастру, земельних ресурсів та 

відносин Тарановська І.В. та заступник голови  комісії  з питань соціально-
економічного розвитку та земельних відносин Глазирін М.Г доповіли по 
кожному проекту рішення з переліку земельних питань.  

Комісія переносить на наступну сесію: 
п.1 про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

земельної ділянки гр. Броху Ю.М. 
п.2 про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

гр. Лесниковій Л.М. 
п.3 про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність 

гр. Касперовичу І.Л. 
 
Вирішили: 
Прийняти рішення: 
№1757-56-VI  
«Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Горшунову А.Г.».  
№1758-56-VI  
«Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

відведення у спільну сумісну власність земельної ділянки  громадянам 
Марченко І.П., Марченку С.Г., Сатаніній А.С.».  

№1759-56-VI  
«Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  громадянину Івкіну В.В.». 
За – 20. 
 
№1760-56-VI  
«Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки  ТОВ «ХОБЗА». 
№1761-56-VI  
«Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки  ТОВ «ХОБЗА». 
За – 20.  

 
Вирішили: 
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п.9. про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 
відведення в оренду земельної ділянки  ТОВ «ХОБЗА»  

За – 18. Не прийнято. 
 
Вирішили: 
Прийняти рішення: 
№1762-56-VI  
«Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки  ГТ «Престиж». 
За – 21.  
 
Вирішили: 
Комісія зняла з розгляду наступні питання: 
п.11 про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки  ТОВ «Північна енергетична 
компанія Славутич» 

п.12 про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки  ГТ «Престиж» 

п.13 про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Копитову А.В. 

п.14 про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Копитову А.В. 

 
Вирішили: 
Прийняти рішення: 
№1763-56-VI  
«Про припинення дії договору оренди земельної ділянки та надання 

дозволу громадянину Фещенку М.М. на переоформлення документації із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду». 

За – 21. 
 
№1764-56-VI  
«Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування  Релігійній громаді 
Свідків Єгови м. Славутича». 

За – 19. 
 

Вирішили: 
п.17 про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
п.18 про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
За – 7. Не прийнято.  
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Вирішили: 
Прийняти рішення: 
№1765-56-VI  
«Про поновлення договору оренди та надання дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки  кадастровий  номер 3211500000:00:014:0020». 
За – 19. 

 
Вирішили: 
п.20 про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

кадастровий номер 3211500000:00:008:0073 
п.21 про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

кадастровий номер 3211500000:00:008:0074 
За – 8. Не прийнято.  

 
Вирішили: 
Прийняти рішення: 
№1766-56-VI  
«Про розірвання договору оренди землі від 05.06.2014 №643.14 (ТОВ 

«ХОБЗА»)». 
№1767-56-VІ  
«Про розірвання договору оренди землі від 05.06.2014 №644.14 (ТОВ 

«ХОБЗА»)». 
За – 21. 
 
№1768-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000104  (ФОП  Репех Ю.В.)». 
№1769-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000136 (ФОП Сачук С.І.)». 
№1770-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000135  (ФОП Сачук С.І.)». 
№1771-56-VI  
«Про поновлення договору оренди землі (гр. Вершинін М.І.)». 
№1772-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000166  (ФОП Волосюк Н.І.)». 
№1773-56-VI  
«Про поновлення договору оренди землі (ФОП Григорян А.Г.)». 
№1774-56-VI  
«Про поновлення договору оренди землі (ФОП Корчак О.В.)». 
№1775-56-VI  
«Про внесення змін та поновлення договору оренди земельної ділянки  

№ 321150004000147 (ФОП Радченко М.І.)». 
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№1776-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000146   (ФОП Радченко М.І.)». 
№1777-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000173 (ФОП Тютюннікова Г.П.)». 
№1778-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000165 (ФОП Тютюннікова Г.П.)». 
№1779-56-VI  
«Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

№321150004000179 ( ТОВ «Київоблпреса»)». 
За – 19. 
 
№1780-56-VI  
«Про відмову в наданні пільг на 2015 рік щодо сплати земельного 

податку  (ДСП ЧАЕС, нафтобаза)». 
№1781-56-VI  
«Про відмову в наданні пільг на 2015 рік щодо сплати земельного 

податку (ДСП ЧАЕС, недобудований готель на 274 місця)». 
№1782-56-VI  
«Про відмову в наданні пільг на 2015 рік щодо сплати земельного 

податку  (ДПІ  у м. Славутичі)». 
№1783-56-VI  
«Про відмову в наданні пільг на 2015 рік щодо сплати земельного 

податку  (Славутицьке управління об’єкту з особливим режимом роботи ГУ 
Держсанепідслужби)». 

№1784-56-VI  
«Про відмову в наданні пільг на 2015 рік щодо сплати земельного 

податку (Славутицьке МВ ГУМВС України в Київській області)». 
За – 19. 
 
№1785-56-VI  
«Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 

08.06.2007 № 260-13-V «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки». 

За – 21. 
 
№1786-56-VI  
«Про тимчасову заборону використання земельної ділянки (ФОП 

Артемчук Т.В.)». 
За – 20. 
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XV. Слухали:   
Про внесення змін до рішення Славутицької міської  ради від 

15.12.2004 № 550-41-IV "Про оренду об’єктів комунальної власності 
територіальної громади  міста Славутича" (зі змінами та доповненнями). 

Доповідачі: 
Перший заступник міського голови Шевченко В.В. запропонував, 

підтримати чисто технічне рішення щодо внесення змін до посад в орендній 
комісії, враховуючи рішення Славутицької міської ради від 30.03.2015                          
№ 1745-55-IV «Про  внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 
15.11.2010 № 5-2-VI «Про  затвердження структури виконавчих органів ради, 
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», з урахуванням 
рішення Славутицької міської ради від 30.01.2015 № 1693-53-VI «Про внесення 
змін до складу конкурсної (орендної) комісії». Внести зміни до рішення 
Славутицької міської ради від 15.12.2004 № 550-41-IV «Про оренду об’єктів 
комунальної власності  територіальної громади  міста Славутича» (зі змінами та 
доповненнями), виклавши п.п.2.6 розділу 2 Положення про конкурсну 
(орендну) комісію та порядок проведення конкурсу на право оренди майна 
комунальної власності територіальної громади міста Славутича в новій 
редакції. 

Виступили:  
Депутати провели обговорення. 
Головуючий поставив на голосування проект рішення. 
За –18.  
Рішення не прийнято. 
 

 
XVI. Слухали:   
Про внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими 

відходами в м.Славутичі на 2013 – 2015 роки. 
Доповідачі: 
Начальник управління економіки та соціального розвитку міста             

Скиба В.М. доповів, що з метою проведення капітального ремонту полігону 
твердих побутових відходів для зниження шкідливого впливу відходів на 
навколишнє середовище, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», необхідно внести зміни до Програми 
поводження з твердими побутовими відходами в м.Славутичі на 2013 – 2015 
роки, затвердженої рішенням Славутицької міської ради від 07.12.2012  
№.752-22-VІ (далі – Програма): 

після слова «Реконструкція» п.6 таблиці розділу 3 Програми доповнити 
словами « капітальний ремонт». 

Виступили:  
Депутати провели обговорення. 
Головуючий поставив на голосування проект рішення. 
За – 10.  
Рішення не прийнято. 
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XVII. Слухали:   
Про заяву гр. Захарченко В.В. щодо внесення змін до умов конкурсу по 

Будмаркету. 
Доповідачі: 
Головуючий  доповів про заяву гр. Захарченко В.В. щодо внесення до 

умов майбутнього конкурсу об’єкта оренди, нежитлового приміщення № 15-
206,4 м2 та № 17-9,6 м2 першого поверху будівлі універсаму «Дніпро», 
загальна площа 216 м2, розташованого за адресою: проспект Дружби народів,5 
змін до умов конкурсу - доповнення до призначення об’єкта оренди наступним 
змістом:  «торговельна діяльність та інші». 

Голова комісії з питань приватизації та підприємництва 
Борисов В.В.: члени комісії не дійшли згоди, думка членів розділилась два на 
два. 

Виступили: 
Головуючий поставив на голосування пропозицію включити до умов 

конкурсу по даному об’єкту: «торговельна діяльність та інші». 
За – 16.  
Рішення не прийнято. 
 
 
XVIII. Слухали:   
Про звернення Громадської ради при виконавчому комітеті 

Славутицької міської ради. 
Доповідач: 
Голова Громадської ради при виконавчому комітеті Славутицької 

міської ради Єгоренко Ю.О.  доповів, що на засіданні Громадської ради при 
виконавчому комітеті Славутицької міської ради було обговорено питання 
щодо економічної ефективності управління об’єктами комунальної власності 
міста Славутич. Зачитав звернення щодо вжиття заходів з розірвання існуючого 
договору оренди магазину «Арбат», як такого, що укладений з порушеннями. 

Виступили: 
Голова комісії з питань приватизації та підприємництва 

Борисов В.В. доповів, що комісія одноголосно підтримала пропозицію 
Громадської ради при виконавчому комітеті Славутицької міської ради. 

Депутат Волков І.О. запропонував звернутись до прокуратури з даного 
питання. 

Головуючий вніс на голосування пропозицію включити до порядку 
денного дане питання. 

За - 19. 
 
Депутати провели обговорення проекту рішення «Про звернення до 

Господарського суду Київської області»:  
Розглянувши звернення голови Громадської ради при виконавчому 

комітеті Славутицької міської ради Єгоренко Ю.О., керівника Ініціативної 
групи ГО «об’єднання «САМОПОМІЧ» в місті Славутич Дарнопих В.О. №10 
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від 22.04.2015 щодо вжиття заходів по розірванню Договору оренди № 531 від 
30.08.2013, укладеного між комунальним підприємством “Фонд комунального 
майна” та приватним підприємством “Агентство консалтингу” (далі Договір 
оренди), враховуючи проведену перевірку прокуратурою м. Славутич Київської 
області законності укладення вказаного договору оренди, керуючись 
Положенням про порядок передачі в оренду майна комунальної власності 
територіальної громади міста Славутича, затвердженим рішенням 
Славутицької міської ради від 15.12.2004 № 550-41-IV “Про оренду об’єктів 
комунальної власності територіальної громади міста Славутича, ст. ст 203, 
215 Цивільного кодексу України, ст.17, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада вирішила: 

1. Зобов’язати директора комунального підприємства “Агентство 
регіонального розвитку” Славутицької міської ради Осіпову С.В. терміново 
звернутись до Господарського суду Київської області із позовною заявою про 
визнання недійсним Договору оренди № 531 від 30.08.2013 у зв’язку з 
порушенням встановленого порядку його укладення і як такого, що суперечить 
економічним інтересам територіальної громади міста Славутича та вжити 
заходів по відшкодуванню збитків.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань стратегії розвитку підприємництва, приватизації, орендних 
відносин, архітектури та будівництва (Борисов В.В.).  

 
Голова комісії з питань приватизації та підприємництва 

Борисов В.В. запропонував поіменне голосування.  
Головуючий: хто за поіменне голосування. 
За – 15.  
 
Головуючий: вніс на поіменне голосування проект рішення. 

Результати поіменного голосування: 
№ 
п/п 

Прізвище, ім"я, по батькові Відмітка про присутність 

1 Антіпова Надія Михайлівна  Утримався 
2 Анюшкін Андрій Алімович   За 
3 Борисов Володимир  Володимирович  За 
4 Волков Володимир Олександрович  За 
5 Волков Ігор Олександрович  За 
6 Гантімурова Наталія Анатоліївна  Утримався 
7 Гладченко Анатолій Анатолійович  Відсутній 
8 Глазирін   Микола   Григорович  За 
9 Гора Анатолій Дмитрович  Відсутній 

10 Грицай Микола Михайлович  Відсутній 

11 Демидов Олександр Олексійович  Відсутній 

12 Жемчужников  Олександр Митрофанович  Відсутній 

13 Ісхаков   Ільгіз  Енгельович  Утримався 
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14 Камишний Віталій Валентинович  Відсутній 
15 Карцев Віктор Вікторович  За 
16 Катунін  Євген  Іванович  Відсутній  
17 Кейс Денис Костянтинович   Відсутній 

18 Кучеренко Антоніна Леонідівна  Відсутній 

19 Леонець   Лідія    Григорівна  За 
20 Моложанніков Віталій Юрійович  Відсутній  
21 Нестеренко Дмитро Анатолійович  За  
22 Одиниця Віктор Васильович  Відсутній 
23 Ошуєв Вячеслав Сергійович  За 
24 Почеп Вячеслав Ігорович  Утримався 
25 Пятков В’ячеслав Якович  Відсутній 
26 Сердюк Богдан Вадимович  Утримався 
27 Саакян Каро Грантикович  Відсутній 
28 Тонких  Віктор Олександрович  За 
29 Удовенко Валерій Федосійович  За 
30 Удовиченко Олександр Володимирович  Відсутній 
31 Фомічев  Юрій  Кирилович  За 
32 Чичкань  Ігор  Іванович  Відсутній  
33 Швець Олександр Васильович  Проти 
34 Шлапак Світлана Михайлівна  За 
35 Юдін Сергій Вікторович  За 
36 Ярмолюк Всеволод Адамович  За 

  За-15, проти-1, утрималався-5, не голосував-0, відсутній - 15. 
Рішення не прийнято. 
 
Головуючий вніс на поіменне голосування пропозицію депутата 

Волкова І.О. щодо звернення до прокуратури міста. 
Результати поіменного голосування: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім"я, по батькові Відмітка про присутність 

1 Антіпова Надія Михайлівна  Проти 
2 Анюшкін Андрій Алімович   За 
3 Борисов Володимир  Володимирович  За 
4 Волков Володимир Олександрович  За 
5 Волков Ігор Олександрович  За 
6 Гантімурова Наталія Анатоліївна  Утримався 
7 Гладченко Анатолій Анатолійович  Відсутній 
8 Глазирін   Микола   Григорович  Проти 
9 Гора Анатолій Дмитрович  Відсутній 

10 Грицай Микола Михайлович  Відсутній 

11 Демидов Олександр Олексійович  Відсутній 
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12 Жемчужников  Олександр Митрофанович  Відсутній 

13 Ісхаков   Ільгіз  Енгельович  Утримався 
14 Камишний Віталій Валентинович  Відсутній 
15 Карцев Віктор Вікторович  За 
16 Катунін  Євген  Іванович  Відсутній  
17 Кейс Денис Костянтинович   Відсутній 

18 Кучеренко Антоніна Леонідівна  Відсутній 

19 Леонець   Лідія    Григорівна  За 
20 Моложанніков Віталій Юрійович  Відсутній  
21 Нестеренко Дмитро Анатолійович  За  
22 Одиниця Віктор Васильович  Відсутній 
23 Ошуєв Вячеслав Сергійович  За 
24 Почеп Вячеслав Ігорович  Проти 
25 Пятков В’ячеслав Якович  Відсутній 
26 Сердюк Богдан Вадимович  Утримався 
27 Саакян Каро Грантикович  Відсутній 
28 Тонких  Віктор Олександрович  За 
29 Удовенко Валерій Федосійович  За 
30 Удовиченко Олександр Володимирович  Відсутній 
31 Фомічев  Юрій  Кирилович  За 
32 Чичкань  Ігор  Іванович  Відсутній  
33 Швець Олександр Васильович  Проти 
34 Шлапак Світлана Михайлівна  За 
35 Юдін Сергій Вікторович  За 
36 Ярмолюк Всеволод Адамович  За 

   За-14, проти-4, утримався-3, не голосував-0, відсутній - 15. 
За – 14. Рішення не прийнято. 
 
Депутат Почеп В.І. вніс пропозицію звернутись до прокурора міста з 

проханням прискорити розгляд справи та надати інформацію на розгляд 
наступної сесії. 

Головуючий вніс пропозицію депутата Почеп В.І.  на поіменне 
голосування. 

Результати поіменного голосування:  
№ 
п/п 

Прізвище, ім"я, по батькові Відмітка про присутність 

1 Антіпова Надія Михайлівна  За 
2 Анюшкін Андрій Алімович   За 
3 Борисов Володимир  Володимирович  За 
4 Волков Володимир Олександрович  За 
5 Волков Ігор Олександрович  За 
6 Гантімурова Наталія Анатоліївна  Утримався 
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7 Гладченко Анатолій Анатолійович  Відсутній 
8 Глазирін   Микола   Григорович  Проти 
9 Гора Анатолій Дмитрович  Відсутній 

10 Грицай Микола Михайлович  Відсутній 

11 Демидов Олександр Олексійович  Відсутній 

12 Жемчужников  Олександр Митрофанович  Відсутній 

13 Ісхаков   Ільгіз  Енгельович  Утримався 
14 Камишний Віталій Валентинович  Відсутній 
15 Карцев Віктор Вікторович  За 
16 Катунін  Євген  Іванович  Відсутній  
17 Кейс Денис Костянтинович   Відсутній 

18 Кучеренко Антоніна Леонідівна  Відсутній 

19 Леонець   Лідія    Григорівна  За 
20 Моложанніков Віталій Юрійович  Відсутній  
21 Нестеренко Дмитро Анатолійович  За  
22 Одиниця Віктор Васильович  Відсутній 
23 Ошуєв Вячеслав Сергійович  За 
24 Почеп Вячеслав Ігорович  За 
25 Пятков В’ячеслав Якович  Відсутній 
26 Сердюк Богдан Вадимович  Утримався 
27 Саакян Каро Грантикович  Відсутній 
28 Тонких  Віктор Олександрович  За 
29 Удовенко Валерій Федосійович  За 
30 Удовиченко Олександр Володимирович  Відсутній 
31 Фомічев  Юрій  Кирилович  За 
32 Чичкань  Ігор  Іванович  Відсутній  
33 Швець Олександр Васильович  Проти 
34 Шлапак Світлана Михайлівна  За 
35 Юдін Сергій Вікторович  За 
36 Ярмолюк Всеволод Адамович  Утримався 

    За-15, проти-2, утримався-4, не голосував-0, відсутній - 15. 
 За – 15. Рішення не прийнято. 
 
Вирішили: 
Рішення не прийнято. 
 

 
XIX. Слухали:   
Різне: 
 Про погашення кредиту КП УЖКГ в ПАТ «Банк «Демарк» 
 Про підтримку звернення депутатів Обухівської районної ради 

щодо напрямків використання коштів місцевих бюджетів, які 
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надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва. 

 Звернення до депутатів Славутицької міської ради директора 
КП УФКСТ Волкова І.О. (про фінансування ремонтів покрівель 
ФОКів). 

 Про відповідь прокурора міста Славутич на лист депутата міської 
ради Волкова В.О. щодо законності оформлення договору оренди 
магазину»Арбат» між комунальним підприємством «ФКМ» та 
приватним підприємством «Агентство консалтингу»  та договору 
суборенди цього приміщення між приватним підприємством 
«Квартал- Славутич» і ТОВ «ТРК «Євротек». 

 Волонтерські організації. Перелік славутицьких. Реєстрація та 
знаки відмінності з печаткою ради. (усний запит депутата 
Пяткова В.Я.). 

 Про звільнення робітниці з Центру зайнятості (звернення депутата 
Шлапак С.М.). 

 Про режим роботи магазину «АТБ». 
 
Головуючий подякував депутатам за роботу.  
 
Сесія закривається Гімном України та Гімном міста Славутич «Білий 

Ангел Славутича». 
 

 

В.о. міського голови, секретар ради Ю.К.Фомічев 
 

 

 

Склала протокол   

                                 А.І.Савченко   


