
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 25 
засідання виконавчого комітету 

 
 07.09. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 11.00 

 Закінчено засідання: 11.40 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
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  : 
 
Медведєва І.В. -  в.о. начальника відділу діловодства та 

організаційного забезпечення 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 



 
В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 

 
Підлісний Ю.І. відрядження 
Діденко Д.І. відрядження 
Семенець О.Я.  
 
 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про закріплення нерухомого та рухомого майна 

на праві оперативного управління за відділом 
освіти Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Ламєкіна Г.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 570    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 571    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію покинутої дитини 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 572    

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

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

№№ 573/1 – 573/2    додаються ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання 

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

№№ 574/1 – 574/2    додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про надання згоди на приватизацію земельної 

ділянки 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 575    
додається ) 

  
8. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на психолого –медико- педагогічну 

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

№№576/1 – 576/2    додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування  
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 577/1 – 577/2    додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 578    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому  
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 579/1 – 579/2    додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини-сироти  
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 580    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 581    

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на психолого-медико-педагогічну 

консультацію без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 582   

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 24.12.2016 № 18-Х1Х-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 № 583    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку території Слов’янської 



міської ради за перше півріччя 2017 року 
ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф.(використовувала відіоматеріали) 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 584    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 31.05.2017 №7-ХХ1-7 «Про 
затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва в м. Слов’янську на 
2017-2018 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 585    

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

радою про внесення доповнень та змін до 
Програми «Охорона навколишнього природного 
середовища та екологічна безпека м. 
Слов’янська на 2016-2018 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 586    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев  
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 587    

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

радою про внесення змін до Програми 
забезпечення діяльності і розвитку 
Регіонального ландшафтного парку 
«Слов’янський курорт» на 2015-2017 роки 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 588   

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки щодо вшанування пам’яті 
Ременяка Андрія Олеговича 

ДОПОВІДАЛА: Олійник М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 589    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про внесення зміндо рішення виконкому від 

03.02.2016 №67 «Про міську раду з питань 
протидії туберкульозу тпа ВІЛ-інфекції/СНІДу» 

ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 590    

додається ) 
  



23. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 
опікуна  

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

№№ 591/1 – 591/2    додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про надання разової матеріальної допомоги до 

Дня визволення м.Слов’янська 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №  592    

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

01.03.2017 № 154 «Про затвердження річних 
витрат на фінансову підтримку громадських 
організацій ветеранів та інвалідів у 2017 році» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 593    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам  
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 594    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про клопотаня перед Слов’янською міською 

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 14.09.2016 №8-ХУ-7 «Про затвердження 
Програми з встановлення та облаштування 
дитячих майданчиків на при будинкових 
територіях багатоквартирного житлового фонду 
та в зонах житлових будинків індивідуальної 
забудови у м. Слов’янськ на 2016-2018 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 595    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 26.07.2017 №8-ХХ1-7 «Про 
затвердження Переліку автомобільних доріг 
м.Слов’янська на проведення поточного 
ремонту» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 596    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про затвердження актів технічного стану 

об’єктів благоустрою, розташованих на 
території Слов’янської міської ради, які не 
мають балансоутримувача та власника 



ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 597    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про затвердження Порядку створення та 

використання місцевого матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій 

ДОПОВІДАВ: Новак В.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 598    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про місцеву ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту 
ДОПОВІДАВ: Новак В.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 599    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 600/1 – 600/2   додаються ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 601/1 – 601/5   додаються ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно встановленої 

тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул.Торська, біля 
буд.22(кіоск) 

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

№№ 602/1 – 602/5    додаються ) 
  
35. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 603/1 – 603/2    додаються ) 
  
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
 
Медведєва І.В. 
33522 



 
 


