
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 5 
засідання виконавчого комітету 

 
15.02. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 10.00 
 
 
 
 

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» 

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» 
Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 

художньої кераміки Слов’янська» 
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  : 
 
Приходько О.М. -  головний спеціаліст відділу діловодства та 

організаційного забезпечення 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 
 

В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Підлісний Ю.І. на лікарняному 
Семенець О.Я.  
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 дозвіл на надання амбулаторної 

психіатричної допомоги 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 81    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору про поділ 

спадкового майна 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 82    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

дитиною 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 83    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на реєстрацію місця проживання 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 84    

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

батьківського піклування , Федорова Анатолія 
Анатолійовича 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 85    
додається ) 

  
7. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини-сироти  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 86/1 – 86/2   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки над Савченко Оленою 

Сергіївною 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 87    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою щодо 

внесення змін до рішення Слов’янської міської 
ради від 23.12.2015 № 12- IV-7 «Про 
затвердження Програми оздоровлення дітей з 
групи ризику захворювання на туберкульоз у 
санаторних групах дошкільного навчального 
закладу № 6 «Сонечко» Слов’янської міської 
ради  

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 88    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про клопотання про присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня» 
ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 89    

додається ) 
  
11. 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 № 90    

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

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 91/1 – 91/2   додаються ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

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



№№ 92/1 – 92/5   додаються ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про комісію щодо розгляду заяв членів сімей 

загиблих військовослужбовців та інвалідів про 
виплату грошової компенсації 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 93    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на укладення договору купівлі-

продажу 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 94    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 95    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про затвердження Порядку надання 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян, мешканців 
м.Слов’янськ, м.Святогірськ авто-та 
електротранспортом на міських маршрутах 
загального користування м.Слов’янська за 
рахунок коштів міського бюджету у 2017 році 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 96    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про надання разової грошової допомоги 

батькам загиблих в Афганістані воїнів-
інтернаціоналістів 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 97    

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

Сердюк О.О. 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 98    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про створення міжвідомчої робочої групи з 

питань  забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці 
та дотримання норм законодавства в частині 
мінімальної заробітної плати на території 
Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 99    
додається ) 

  
21. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

міської ради від 03.10.2012 № 579 «Про 
затвердження Порядку використання коштів 
місцевого бюджету для надання фінансової 
підтримки міським громадським організаціям 
інвалідів і ветеранів, Положення про робочу 
групу по розподілу коштів місцевого бюджету 
для надання фінансової підтримки міським 
громадським організаціям інвалідів і ветеранів 
та її складу» 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 100    

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

внесення змін до рішення міської ради від 
29.07.2016 № 17-Х111-7 «Про затвердження 
Програми впровадження політики 
енергозбереження у м.Слов’янську на 2016-2018 
роки» 

ДОПОВІДАВ: Рубан А.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 101    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про проведення на території міської ради 

операції «Первоцвіт- 2017» 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 102    

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

№№ 103/1 – 103/2   додаються ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про затвердження «Цільової Програми 
влаштування зовнішнього освітлення 
внутрішньоквартальних в’ їздів, проїздів та 
провулків території Слов’янської міської ради 
на 2017-2018 роки» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 104    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 14.09.2016 №9-ХV-7 «Про затвердження 
Програми сприяння встановлення 



індивідуального опалення в багатоквартирних 
житлових будинків мікрорайону «Масло жир» в 
м.Слов’янськ на 2016-2017 рр.» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 105    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міської радою про 

внесення змін до рішення міської ради від 
30.03.2016 № 13-IХ-7 «Про затвердження 
Програми «Відновлення та модернізація 
інженерних систем протипожежного захисту 
житлових будинків підвищеної поверховості 
м.Слов’янська на період 2016-2018 роки» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 106    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту будівництва 
ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 107    

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

радою про затвердження «Програми розвитку 
дорожнього руху та його безпеки міста 
Слов’янська на 2017-2021 роки» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 108    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про передачу будівельній організації (підрядній 

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

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 109    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №110    

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

радою щодо затвердження Положення про 
комунальну установу «Централізована 
бухгалтерія відділу освіти Слов’янської міської 
ради» у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 111    

додається ) 
  



33. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу конкурсної комісії з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності та 
виконавців робіт із землеустрою 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 112    

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про реєстрацію договору №2/16 купівлі-продажу 

нежитлової будівлі (4,2 кв.м), розташованої за 
адресою: Донецька область, м.Слов’янськ, 
вул.Свободи,32А, від 31.10.2016 р. 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 113    

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

радою про приватизацію майна комунальної 
власності територіальної громади м.Слов’янськ, 
вул.Торська (колишня Комунарів),53а 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 114    

додається ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про визначення балансоутримувача майна 

комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська пам’ятки архітектури місцевого 
значення-будівлі « Дзеульський та Лонге» 
(будівля колишньої бібліотеки) 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 115    

додається ) 
  
37. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська з балансу 
комунального підприємства «АТП 052814» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 116    

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

радою 
ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 117    

додається ) 
  
39. СЛУХАЛИ : Про списання на позабалансовий рахунок майна 

комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська, яке знаходиться на балансі 
відділу освіти Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 118    

додається ) 



  
40. СЛУХАЛИ : Про погодження фінансових планів 

комунальних підприємств Слов’ янської міської 
ради на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 119    

додається ) 
  
41. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позику) 
ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ «ПРОГРАМА 
СПРИЯННЯ ВІДРОДЖЕННЮ ТА ІНТЕГРАЦІЇ 
СХОДУ УКРАЇНИ «ДОНБАС» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 120   

додається ) 
  
42. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 121    

додається ) 
  
43. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 122    

додається ) 
  
44. СЛУХАЛИ : Про списання на позабалансовий рахунок майна 

комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська, яке знаходиться на балансі 
комунального підприємства «ЖЕК №1» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 123    

додається ) 
  
45. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку організації і 

проведення особистих, виїзних прийомів 
громадян та телефонного зв’язку «Пряма лінія» 
з питань, що належать до компенсації 
Слов’янської міської ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 124    

додається ) 
  



46. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку розгляду письмових 
звернень громадян у Слов’янській міській раді 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 125    

додається ) 
  
47. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положень про деякі дорадчі 

органи Слов’янської міської ради з питань 
розгляду звернень громадян у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 126    

додається ) 
  
48. СЛУХАЛИ : Про затвердження Методики оцінювання рівня 

організації роботи із зверненнями громадян у 
відділах та управліннях міської ради, 
комунальних підприємствах та підприємствах, 
які надають житлово-комунальні послуги 
населенню /нова редакція/ 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 127    

додається ) 
  
49. СЛУХАЛИ : Про сприяння роботі комунальної установи 

«Донецький обласний контактний центр» 
ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 128    

додається ) 
  
50. СЛУХАЛИ : Про порядок організації розгляду звернень, що 

надходять на урядову «Гарячу лінію» у новій 
редакції 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 129    

додається ) 
  
51. СЛУХАЛИ : Про звільнення ФОП Дудника П.А. від оплати 

за розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 130    

додається ) 
  
52. СЛУХАЛИ : Про звільнення ФОП Шестепалової О.В. від 

оплати за розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 131    

додається ) 
  
53. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 132/1 – 132/4   додаються ) 



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

№№ 133/1 – 133/2    додаються ) 
  
55. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадських організацій 
ДОПОВІДАВ: Кравченко Д.В. 
ВИСТУПИВ : Кім Ж.М., повідомив, що не буде брати участь у 

голосуванні, з метою уникнення конфлікту 
інтересів (повідомлення додається) 

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за”  - 11 , не голосував -1, рішення 
№ 134    додається ) 
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