
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
засідання виконавчого комітету 

 
04.01.2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.20 
 
 
 
 

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 
Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 

художньої кераміки Слов’янська» 
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 : 
 

Петрова Н.М. - відрядження 
Степанов В.В. - відпустка 
Шаповалов І.В.  



 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Литвинова С.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Литвинова С.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 2    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Литвинова С.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 3    

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

комітету від 01.06.2016 №377 «Про затвердження 
Положення про тендерний комітет Слов’янської 
міської ради і складу тендерного комітету 
Слов’янської міської ради» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 4    

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

ради про затвердження Програми розвитку 
культури міста Слов’янська на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Олійник М.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 5    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

опікуна над Керімбаєвим А.С. 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 6    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам, власникам квартир, будинків 
приватного сектора ( індивідуальної забудови), 



які зруйновані внаслідок проведення анти 
терористичної операції 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 7    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про затвердження Переліку благодійних акцій 

на території Слов’янської міської ради на період 
до 2020 року 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 8    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про затвердження графіків особистих та виїзних 

прийомів, проведення телефонного зв’язку з 
населенням міста «Пряма лінія» керівними 
працівниками Слов’янської міської ради на 2017 
рік 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 9    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу комісії з питань 

визначення стану зелених насаджень та їх 
відповідної вартості на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 10    

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про технічне обстеження зелених насаджень, 

розташованих на земельній ділянці 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 11    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про встановлення показників вартості 

створення, утримання та робіт з пересадження 
зелених насаджень у м. Слов’янську на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 12    

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



 
 


