
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 29 
засідання виконавчого комітету 

 
04.10. 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 
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» 
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 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 
 
 
 



В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Огаркова О.А. відрядження 
Петрова Н.М.  
Шуткевич О.П.  
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації та на 

реєстрацію місця проживання дитини без згоди 
батька 

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

№№ 647/1 – 647/3   додаються ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 648/1 – 648/2   додаються ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 649    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини-сироти, Бикову 

Максиму Анатолійовичу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 650    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 651    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

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

№№ 652/1 – 652/2   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  
№№ 653/1 – 653/3   додаються ) 

  
9. СЛУХАЛИ : Про затвердження мережі навчальних закладів 

відділу освіти Слов’янської міської ради на 
2017-2018 навчальний рік 

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 654    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев  
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №№ 

655/1 – 655/4    додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 17.04.2015 № 213 
«Про утворення конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників на 
міських автобусних маршрутах загального 
користування в місті Слов’янську» 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 656    

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 657    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про погодження Графіка погашення 

заборгованості ПрАТ «Бетонмаш» перед НАК 
«Нафтогаз України» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 658    

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

внесення змін до рішення міської ради від 
15.02.2017 № 32-ХХ-7 «Про затвердження 
Переліку об’єктів та заходів житлово-
комунального господарства, фінансування яких 
у 2017 році буде здійснюватися за рахунок 
коштів бюджету розвитку м. Слов’янська» (із 
змінами). 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 659    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про затвердження протоколу засідання робочої 

комісії з обстеження об’єктів, які постраждали 
під час проведення анти терористичної операції 



на території м. Слов’янськ 
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 660    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про закріплення майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська на праві 
господарського відання за комунальним 
підприємством «Наружное освещение» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 661    

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


