
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 6 
засідання виконавчого комітету 

 
  01.03.   2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 10.00 

 Закінчено засідання: 11.40 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
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» 

Павенко О.П. громадський діяч та меценат 
Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 

художньої кераміки Слов’янська» 
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 : 
 

Огаркова  О.А.  
Омельченко  С.О. відрядження  
Петрова  Н.М.  
Шаповалов І.В.  



ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Водоп’янов К.М. Директор КП «АТП 05814» (6) 
2 Джим О.Ю. Начальник відділу охорони здоров’я (1) 
3 Ковальова  О.Ф. Начальник відділу економіки (1) 
4 Лисицька  О.О. Перший заступник начальника УСЗН (1) 
5 Максименко Н.В. Економіст КП «АТП 052814» (6) 
6 Міщенко О.М. Начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, 

фізичної культури і спорту (1) 
7 Олійник М.М. Начальник відділу культури (1) 
8 Рубан А.Є. Начальник управління інвестицій, 

енергоефективності та зовнішніх відносин 
(1) 

9 Рубльовський І.М. Начальник відділу освіти (1) 
10 Свинаренко С.О. В.о. начальника ЦСССДМ (1) 
11 Соколова О.С. Начальник служби у справах дітей (1) 
12 Чичкан А.В. Начальник УЖКХ (1) 
13 Ярова А.Л. В.о. начальника управління комунальної 

власності (1) 
 

 
 
 
 
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 про виконання міського бюджету 
за 2016 рік 

ДОПОВІДАЛА: Мізенко І.Т. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 135    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради за 2016 рік 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИСТУПИЛИ : Степанов В.В., Шуткевич О.П., Хоменко В.О., 

Павенко О.А., Сем енець О. Я., Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 136    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про хід виконання Програми розвитку культури 

м.Слов’янська на період 2014-2016 роки, 
затвердженої рішенням Слов’янської міської 
ради від 17.10.2014 №15-LХV11-6 за 2016 рік 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 137    
додається ) 

  
5. СЛУХАЛИ : Про Програму поводження з відходами на 

території Слов’янської міської ради на 2017-
2020роки 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 138    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 139/1 – 139/2   додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про надання згоди на реєстрацію місця 

проживання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 140    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію проживання дитини без 

згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 141    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 142    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про тимчасове влаштування дитини  до будинку 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 143    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 144    

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 145    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів 



ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 146    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 14.09.2019 №8-ХV-7 «Про затвердження 
Програми з встановлення та облаштування 
дитячих майданчиків на прибудинкових 
територіях багатоквартирного житлового фонду 
та в зонах житлових будинків індивідуальної 
забудови у м. Слов’янськ на 2016-2018 роки»  

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 147    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 148    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу громадської комісії по 

житловим питанням 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 149    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про делегування генеральній будівельній 

організації (підрядній організації) функцій 
замовника 

ДОПОВІДАЛА: СтешенкоГ.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 150    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів міським електротранспортом 
(тролейбус) 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 151    

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

радою щодо оголошення 2017 року Роком 
Михайла Петренка та про присвоєння 
Центральній бібліотеці КЗ «ЦСПБ 
м.Слов’янська» імені українського поета-
земляка Михайла Миколайовича Петренка 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 152    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на встановлення 



пам’ятного знаку щодо увічнення пам’яті 
загиблих під час АТО 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 153    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про затвердження річних витрат на фінансову 

підтримку громадських організацій ветеранів та 
інвалідів у 2017 році 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 154    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
01.12.2015 № 599 «Про внесення змін до рішення 
виконкому Слов’янської міської ради від 
05.10.2011 № 660» 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 155    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про проведення міського огляду з охорони праці 

на території Слов’янської міської ради 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 156    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 157    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про затвердження Порядку проведення 

перерахунків призначених субсидій на оплату 
житлово-комунальних послуг 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 158    

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

радою «Про затвердження міської програми 
соціального захисту внутрішньо переміщених 
осіб на 2017-2018 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 159    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  



№№ 160/1 – 160/7    додаються ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про внесення доповнень та змін до 
Програми «Охорона навколишнього природного 
середовища та екологічна безпека 
м.Слов’янська на 2016-2018 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 161    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «НАРУЖНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ» у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 162    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про затвердження СТАТУТУ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА» у новій 
редакції 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 163    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про створення робочої групи з розробки 

критеріїв, відповідно до яких утворення 
Наглядової ради комунального підприємства є 
обов’язковим, та проекту положення про 
Наглядову раду комунального підприємства 
Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 164    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про дострокове розірвання договору позички 

майна комунальної власності територіальної 
громади м.Слов’янська від 18.03.2016 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 165    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позичку) 
Всеукраїнського громадській організації 
«Спілка громадських організацій України 
«Народна Рада» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 166    



додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно встановленої 

тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Вільна, біля 
буд.1 (кіоск «Ремонт взуття»). 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 167    

додається ) 
  
35. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення релігійної православної 

громади «Свято-Воскресенська парафія 
Горлівської єпархії Української православної 
церкви м. Слов’янська, Донецької обл..» 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 168    

додається ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 169/1 – 169/7   додаються ) 
  
37. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому від 

01.02.2017 № 71/2 «Про розгляд звернення 
гр.Щербаненко А.В. (що діє в інтересах 
Слов’янського коледжу Національного 
авіаційного університету)» 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 170    

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


