
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 

ПРОТОКОЛ  № 16 
засідання виконавчого комітету 

 
   07.06.  2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.40 
 
 

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 
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 
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 
Кучеренко О.Ю. -  головний спеціаліст юридичного управління 

 
В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 

 
Шаульська В.В. відпустка 
Огаркова О.А. відрядження 
Омельченко С.О. відпустка 
Шуткевич О.П. відрядження 
Петрова Н.М.  
Семенець О.Я.  
 

ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Лисицька О.В. перший заступник начальника УСЗН (1) 
2 Джим О.Ю. начальник відділу охорони здоров’я (1) 
3 Заруба О.В. в.о. начальника УЖКГ (1) 



4 Калашникова Т.Л. заступник начальника служби у справах 
дітей (1) 

5 Міщенко О.М. начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, 
фізичної культури і спорту (1) 

6 Олійник М.М. начальник відділу культури (1) 
7 Рубан  А.Є. начальник управління інвестицій, 

енергоефективності та зовнішніх відносин 
(1) 

8 Рубльовський І.М. начальник відділу освіти (1) 
9 Свинаренко С.О. в.о. начальника ЦСССДМ (1) 

10. Чернецька І. І. в.о. начальника відділу економіки (1) 
11. Ярова А.Л. в.о. начальника управління комунальної 

власності (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 клопотання перед міською радою про 

затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 1 квартал 2017 року 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 402    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, Міловановій Софії 
Володимирівні 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 403    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому від 

07.03.2012 № 119 «Про влаштування до дитячого 
будинку сімейного типу Карнаух Володимира 
Миколайовича та Карнаух Надії Олексіївні на 
виховання та спільне проживання Іванова 
Сергія Сергійовича, Іванової Юлії Сергіївни та 
угоди від 07.03.2012 №5 «Про організацію 
діяльності дитячого будинку сімейного типу» 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 404    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору міни 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 405    

додається ) 
  



6. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 406/1 – 406/3    додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації та на 

реєстрацію місця проживання дитини, 
позбавленої батьківського піклування 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 408/1- 408/2   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 408/3 – 408/4   додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів купівлі-продажу  
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 409    

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

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 410/1 – 410/2   додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 411/1 – 411/2   додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, Писарєвої Ангеліни 
Олегівни 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 412    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про створення робочої групи з питань 

визначення необхідної кількості квартир, які 
планує придбати Слов’янська міська рада у 
рамках Програми «Забезпечення житлом дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки 
у м. Слов’янську» 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 413    

додається ) 
  



14. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 
міської ради від 04.01.2017р.  

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

№№ 414/1 -414/2   додаються ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 415/1 – 415/2   додаються ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи  
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 416    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про створення Форуму місцевого розвитку 

м.Слов’янська 
ДОПОВІДАВ: Кравченко Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 417    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

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

 №№ 418/1 – 418/2   додаються ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про результати громадського обговорювання 

щодо придбання будівлі, розташованої за 
адресою м.Слов’янськ вул.Василівська,11 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 419    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
28.08.2006 № 514 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 420    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 05.04.2017 № 30-ХХ11-7 «Про 
затвердження «Програми розвитку дорожнього 
руху та його безпеки міста Слов’янська на 2017-
2021 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 421   

додається ) 
  



22. СЛУХАЛИ : Про створення конкурсної комісії щодо 
забезпечення житлом дітей- сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з 
їх числа у 2017 році за рахунок коштів міського 
бюджету тв субвенції обласного бюджету 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 422    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про списання основних засобів з балансу 

комунального лікувально-профілактичного 
закладу «Міська дитяча лікарня» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 423    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська з балансу 
комунального лікувально-профілактичного 
закладу «Вузлова лікарня м.Слов’янська» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 424    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу комунального підприємства «Наружное 
освещение» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 425    

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



 
 


