
                                                                                                                                                                                                                                                                
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 

ПРОТОКОЛ  №  3 
засідання виконавчого комітету 

 
01.02.2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 10.00 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
Підлісний Ю.І. - заступник міського голови 
Сіваш Д.В. - заступник міського голови 
Шаульська В.В. - заступник міського голови 

 
Бондаренко В.В. директор Слов’янського КП «Бюро 

технічної інвентаризації» 
Васильчук Л.Ф. голова Ради ГО «Слов’янська міська 

організація ветеранів України» 
Омельченко С.О. ректор Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

Павенко О.П. громадський діяч та меценат 
Степанов В.В. головний лікар КЛПЗ «Міська клінічна 

лікарня» 
Шуткевич О.П. голова наглядової ради ВАТ «Комплекс-

Центр» 
 

Прийняли участь в засіданні робітники міської ради  : 
 
Бабенко Т.І. -  начальник відділу діловодства та організаційного 

забезпечення 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 
В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 

 
Шаповалов І.В.  
Петрова Н. М.  
Семенець О.Я. - відрядження 
 
 
 
 
 
 



 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету 
ДОПОВІДАВ: Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, порядок денний 

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 41    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про здійснення виконавчими органами 

Слов’янської міської ради делегованих 
повноважень по забезпеченню вимог 
законодавства про розгляд звернень громадян, 
здійснення контролю за станом цієї роботи за 
2016 рік 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 42    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування Кучеренком Олегом 
Володимировичем 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 43    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 44    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про тимчасове влаштування дитини  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 45/1 – 45/2   додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 46    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини – сироти  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 47    

додається ) 
  



9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на реєстрацію місця проживання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 48    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішень виконкому від 

17.03.2010 року № 113/1 «Про встановлення 
опіки над Тихоновою Валерію Андріївною», від 
17.03.2010 року № 114/3 «Про надання Тихоновій 
Валерії Андріївні статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування» 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 49   

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про узгодження списків перереєстрації 

громадян, що перебувають на квартирному 
обліку на підприємствах, установах і 
організаціях міста 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 50/1 – 50/2   додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 51    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 52    

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янської міської 

ради від 13.01.2012 № 1-ХХ11-6 «Про 
затвердження Положення про сплату єдиного 
податку для фізичних осіб-підприємств першої 
та другої груп платників єдиного податку» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 53    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янської міською 

радою про звільнення служби у справах дітей 
Слов’янської міської ради від сплати 
державного мита на 2017 рік при зверненні до 
органів державної реєстрації актів цивільного 
стану 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 54    

додається ) 



  
16. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про звільнення Управління комунальної 
власності Слов’янської міської ради від сплати 
державного мита на 2017 рік при зверненні до 
нотаріальних органів 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 55    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про внесення змін до рішення 
Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 5-
LХХ1Х-6 «Про затвердження Положення про 
податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території міста 
Слов’янська» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 56    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 24.12.2016 № 26-Х1Х-7 «Про міський 
бюджет на 2017 рік» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 57    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про затвердження Порядку використання 
коштів резервного фонду міського бюджету 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 58    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

внесення змін до Програми соціального захисту 
деяких категорій мешканців на території 
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в 
межах власних повноважень 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 59    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про затвердження Програми соціальної 
підтримки анти терористичної операції та 
членів їх сімей на 2017-2020 роки на території 
Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 60    



додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 28.09.2011 № 634 «Про робочу групу 
з питань легалізації виплати заробітної плати та 
зайнятості населення» 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 61    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 групи, а 
також дітям-інвалідам по зору до 18 років 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №  62   

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про Програму регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на 
території м. Слов’янська на 2017-2020 роки 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 63    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 64    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою 
ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 65    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

внесення змін до Програми розвитку та 
вдосконалення автомобільного транспорту в 
місті Слов’янську на 2013-2017 роки 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 66    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про затвердження «Цільової програми 
придбання квартир на вторинному ринку в місті 
Слов’янськ для мешканців багатоквартирного 
житлового фонду комунальної власності на 2017 
рік, неприватизовані квартири яких в період 
проведення АТО у 2014 році на території 
м.Слов’янськ повністю зруйновано та не 
підлягають відновленню» 



ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 67    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про затвердження «Цільової програми 
оснащення вводів багатоквартирних житлових 
будинків м. Слов’янськ приладами обліку 
теплової енергії на 2017-2019 роки» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 68    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про демонтаж зовнішньої реклами  
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 69/1 – 69/2    додаються ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про звільнення ФОП від оплати розміщення 

зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 70/1 – 70/2   додаються ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 71/1 – 71/4   додаються ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до складу Комітету 

забезпечення доступності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших мало 
мобільних груп населення до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 72    

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму використання та 

забудови території  
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 73    

додається ) 
  
35. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою 
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 74    

додається ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою 



ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 75    

додається ) 
  
37. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про приватизацію майна комунальної 
власності територіальної громади м. 
Слов’янська, розташованого за адресою: 
Донецька область, м.Слов’янськ, 
вул.Батюка,21/83, приміщення 2 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИСТУПИЛИ : Кім Ж.М. , повідомив, що не буде брати участь у 

голосуванні, з метою усунення конфлікту інтересів 
(повідомлення додається) 

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за”- 11, не голосував -1 ,  рішення 
№  76  додається ) 

  
38. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про продаж на аукціоні за методом 
зниження ціни об’єкта приватизації – 
нежитлової будівлі та споруд, розташованих за 
адресою : м. Слов’ янськ , вул. Шнурківська 
(колишня 1 Травня), 2 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 77    

додається ) 
  
39. СЛУХАЛИ : Про визначення балансоутримувача майна 

комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська нежитлового вбудованого 
приміщення по провулку Батюка, 10 
приміщення №1 у м.Слов’янську 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 78    

додається ) 
  
40. СЛУХАЛИ : Про погодження фінансових планів 

комунальних підприємств Слов’янської міської 
ради на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 79    

додається ) 
  
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  
2-39-70 
 


