
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 9 
засідання виконавчого комітету 

 
 05.04. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 8.15 

 Закінчено засідання: 9.00 
 
 

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» 

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 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 
 
 
 



В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Омельченко С.О. відпустка 
Семенець О.Я. відрядження 
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 підготовку міського господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. 
ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИСТУПИЛИ : Шуткевич О.П., Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 215    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про підготовку спортивних споруд до весняно-

літнього спортивного сезону 2017 року 
ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИСТУПИЛИ : Бондаренко В.В., Підлісний Ю.І., Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 216    

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

 №№ 217/1 – 217/3   додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 218/1 – 218/7  додаються ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 219/1 – 219/2   додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

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

№№ 220/1 – 220/3  додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу територіальному 



сервісному Центру №1443 регіонального 
сервісного Центру МВС в Донецькій області 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 221    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації місця 

проживання дитини та реєстрації місця 
проживання дитини без згоди батька 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 222    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 223    

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

дитини без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 224/1 – 224/3   додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на надання амбулаторної 

психіатричної допомоги 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 225   

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 226/1 – 226/2   додаються ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про призначення осіб, які будуть представляти 

інтереси дітей на час здійснення права на 
спадкування 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 227    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №№ 

228/1-228/7  додються ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про заміну правовстановлюючих документів 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 



 №№ 229/1 – 229/2   додаються ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

надання згоди на продаж частини житлового 
приміщення 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 230    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 231    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 15.02.2017 №26-ХХ-7 «Про 
затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради на 2017 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 232    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про внесення доповнення до рішення 

виконавчого комітету Слов’янської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 
2017 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 233    

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

радою про затвердження Програми розвитку 
малого і середнього підприємства в м. 
Слов’янську на 2017-2018 роки 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 234    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про перепоховання 
ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 235    

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

радою про затвердження «Програми 
модернізації і ремонту ліфтового парку 
житлового фонду м.Слов’янськ на 2017-2020 
роки» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 236    
додається ) 

  
24. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 24.12.2016 № 26- ХIХ-7 «Про міський 
бюджет на 2017 рік» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 237    

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

затвердження ставок податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки на 
території міста Слов’янська на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 238    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 24.12.2016 № 18-ХIХ-7 «Про 
затвердження міської програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Слов’янську на 
2017-2021 роки «Спорт. Здоров’я. Майбутнє.» 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 239    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 04.02.2015 № 68 
«Про конкурсний комітет з визначення робочого 
органу – підприємства (організації), яке 
залучається для організації забезпечення і 
підготовки матеріалів для проведення засідань 
конкурсу комітету з визначення автомобільних 
перевізників на міських автобусних маршрутах 
загального користування міста Слов’янська» 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 240    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про проведення конкурсу з визначення 

підприємства (організації) для здійснення 
функцій робочого органу 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 241    

додається ) 
  
29. 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 № 242    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про погодження зняття з місця реєстрації 

Іванової Т.Г. та Цики Н.С. 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 243    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

опікуна  
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 244/1- 244/2    додаються ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про затвердження заходів по проведенню Тижня 

охорони праці на території Слов’янської міської 
ради, присвячених Всесвітньому дню охорони 
праці 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 245    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на оформлення до 

психоневрологічного інтернату  
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 246/1 – 246/2    додаються ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 247    

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

№№ 248/1 – 248/5   додаються ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про проведення на території міської ради 

операції «Нерест-2017» 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 249    

додається ) 
  



37. СЛУХАЛИ : Про внесення змін в рішення виконкому міської 
ради  

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 250/1 – 250/2   додаються ) 
  
38. СЛУХАЛИ : Про План роботи виконавчого комітету 

Слов’янської міської ради на II квартал 2017 
року 

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 251    

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

радою про внесення змін до рішення 
Слов’янської міської ради від 29.03.2013 № 21-
ХL-6 «Про програму зайнятості населення м. 
Слов’янськ на період до 2017 року» 

ДОПОВІДАЛА: Рибальченко О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 252    

додається ) 
  
40. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «ЦЕНТРАЛІЗОВАНА 
БУХГАЛТЕРІЯ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» у новій 
редакції 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 253    

додається ) 
  
41. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позику) 
Головному територіальному управлінню юстиції 
у Донецькій області 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 254    

додається ) 
  
42. СЛУХАЛИ : Про закріплення нерухомого майна на праві 

оперативного управління за відділом охорони 
здоров’я Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 255    

додається ) 
  
43. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу комунального лікувально-
профілактичного закладу «Міська лікарня № 1»  



ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 256    

додається ) 
  
44. СЛУХАЛИ : Про стан ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників у 2016 році 
та заходи щодо його поліпшення у 2017 році 

ДОПОВІДАВ: Балан Б.Д. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №  257   

додається ) 
  
45. 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 з 
мінами) 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 258    

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

внесення змін до рішення міської ради від 
15.02.2017 № 25-ХХ-7 « Про затвердження 
Цільової програми придбання квартир на 
вторинному ринку в місті Слов’янськ для 
мешканців багатоквартирного житлового фонду 
комунальної власності на 2017 рік, 
неприватизовані квартири яких в період 
проведення АТО у 2014 році на території м. 
Слов’янськ повністю зруйновані та не 
підлягають відновленню 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 259    

додається ) 
  
47. СЛУХАЛИ : Про передачу генеральній будівельній 

організації (підрядній організації) функцій 
замовника робіт по об’єктах житлово-
комунального господарства 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 260    

додається ) 
  
48. СЛУХАЛИ : Про звільнення ФОП Касілової О.В. від оплати 

за розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 261    

додається ) 



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

№№ 262/1 – 262/16    додаються ) 
  
50. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно встановленої 

тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності  

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 263/1 – 263/5   додаються ) 
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