
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 32 
засідання виконавчого комітету 

 
 01.11. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.20 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Діденко Д.І. - заступник міського голови 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
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 
Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 

художньої кераміки Слов’янська» 
Степанов В.В. головний лікар КЛПЗ «Міська клінічна 

лікарня» 
 
 
 
 
 
 

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

забезпечення 
Тимченко О. С.  - заступник  начальника юридичного управління 

 



 
В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 

 
Петрова Н.М. відрядження 
Підлісний  Ю.І. відпустка 
Шуткевич О.П. відрядження 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Джим О.Ю. начальник відділу охорони здоров’я (1) 
2 Рубльовський І.М. начальник відділу освіти (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 хід виконання програми «Організація 

відпочинку, оздоровлення та довкілля дітей і 
молоді на території Слов’янської міської ради 
на 2014-2017 роки» у 2017 році, затвердженої 
рішення міської ради від 13.12.2013 № 20-L1V-6 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 697    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 698    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 699/1-699/2    додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 700/1 – 700/2    додаються ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про звільнення від повноважень піклувальника 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 



 №№ 702/1 – 702/2   додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 703/1-703/3   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації місця 

проживання дитини без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 704  

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на реєстрацію місця проживання 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 705    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

дитиною 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 706    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 707/1 – 707/4    додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про клопотання про присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня» 
ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 708    

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

радою щодо присвоєння об’єкту права власності, 
який закріплений за юридичною особою 
комунальний заклад «Спортивний клуб за 
місцем проживання «Культурно-спортивний 
центр», а саме стадіону «Хімік», розташованого 
по вул.Світлодарська,45, імені фізичної особи 
Скидано ва Юрія Павловича 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 709    

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

№№ 710/1- 710/4    додаються ) 
  



15. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 
внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 711    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів 
ритуальних послуг, що надаються КП «Контора 
похоронного обслуговування» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 712    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про перепоховання  
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 713    

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


