
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
виконавчий  комітет

ПРОТОКОЛ № 22
засідання виконавчого комітету

 02.08. 2017р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 9.00

Закінчено засідання: 9.30

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 
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
Петрова Н.М. начальник юридичного відділу ПАТ 

«Слов’янський машинобудівний завод»
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



Тищенко О.С. - заступник начальника юридичного управління

В засіданні не прийняли участь члени виконкому :

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  виведення  Воробей  Валерії  Андріївні  з
дитячого  будинку  сімейного  типу  Корчми
Оксани  Степанівни  та  Корчми  Олександра
Анатолійовича

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували  “за” одноголосно, рішення № 540

додається )

3. СЛУХАЛИ : Про  влаштування  до  дитячого  будинку
сімейного  типу  Корчми  Оксани  Степанівни  та
Корчми  Олександра  Анатолійовича  на
виховання  та  спільне  проживання  дитини
Бондаренка Микити Артемовича

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували  “за” одноголосно, рішення № 541

додається )

4. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої
дитини

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували  “за” одноголосно, рішення № 542

додається )

5. СЛУХАЛИ : Про  зміну  договору  найму  жилого  приміщення
наймачем іншого члена сім’ ї 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували  “за” одноголосно, рішення № 543

додається )

6. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували  “за” одноголосно, рішення № 544



додається )

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

№№ 545/1 – 545/5   додаються )

8. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення гр. Ільїна С.А.
ДОПОВІДАВ: Ільїн  С.А.  про  прийняття  рішення  виконавчим

комітетом  ,  щодо  визнання  незаконними  та
скасування рішень постійної комісії міської ради з
питань  депутатської  діяльності,  законності,
правопорядку,  регуляторної  політики  та  протидії
корупції  і  захисту  (  Ільїна  С.А.,  Ільїної  Н.В.)
конституційних прав,свобод,прав власності)

ВИСТУПИЛИ : Степанов В.В., Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : (  громадянину  Ільїну  С.А.  були  дані  роз’яснення,

питання на голосування не виносилось )

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                   В.М. ЛЯХ

Бабенко Тетяна Ігорівна 
2-39-70


