
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 8 
засідання виконавчого комітету 

 
15.03. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 10.30 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
Підлісний Ю.І. - заступник міського голови 
Сіваш Д.В. - заступник міського голови 
Шаульська В.В. - заступник міського голови 

 
 

Васильчук Л.Ф. голова Ради ГО «Слов’янська міська 
організація ветеранів України» 

Петрова Н.М. начальник юридичного відділу ПАТ 
«Слов’янський машинобудівний завод» 

Степанов В.В. головний лікар КЛПЗ «Міська клінічна 
лікарня» 

Общественность города. 
 

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 : 
 

Бондаренко В.В.  
Кім Ж.М.  
Омельченко С.О.  
Павенко О.П. на лікарняному 
Семенець О.Я. відрядження 
Шаповалов І.В.  
Шуткевич О.П. відрядження 



 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
  1 Васильчук Л.Ф. голова міської Ради ветеранів (1) 
  2 Ковальова  О.Ф. начальник відділу економіки 

Слов’янської міської ради (1,2) 
3 Колодій І.В. начальник Слов’янської ОДПІ ГУДФС в 

Донецькій області (1) 
4 Лисицька О.О. заступник начальника управління 

соціального захисту населення 
Слов’янської міської ради (1) 

5 Литвиненко О.В. начальник Слов’янького об’єднаного 
управління ПФУ Донецької області (1) 

6 Савченко О.І. начальник управління статистики (1) 
7 Сологуб С.А. начальник Слов’янського міськрайоного 

відділу державної виконавчої служби 
головного територіального управління 
юстиції у Донецькій області (1) 

8 Чичкан А.В. начальник УЖКХ (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про підсумки роботи Слов’янського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України 
Донецької області за 2016 рік та пріоритети 
діяльності щодо реалізації державної політики у 
сфері соціального страхування на 2017 рік 

ДОПОВІДАВ: Скрипниченко С.П. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 175    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Звіт про виконання делегованих повноважень по 

організації виконання Програми зайнятості 
населення м.Слов’янська на період до 2017 року 
за 2016 рік 

ДОПОВІДАЛА: Рибальченко О.О. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 176    
додається ) 

  
4. СЛУХАЛИ : Про звіт директора комунального підприємства 

«ЖЕК №1» 
ДОПОВІДАЛА: Сухачова С.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 177    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої 

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

 №№ 178/1 – 178/2   додаються ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому від 

22.07.2016 №478/9 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 179    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

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

№№ 180/1- 180/2   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 181/1 – 181/6   додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 182/1 – 182/3   додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на надання амбулаторної 

психіатричної допомоги 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №  183    

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

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

№№ 184/1 – 184/6   додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про тимчасове влаштування дитини до будинку 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 185  
додається ) 

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

№№ 186/1 – 186/4   додаються ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору міни 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 187    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про призначення опікуном над майном 

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

№№188/1 – 188/2   додаються ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

внаслідок визначення наймачем іншого члена 
сім’ ї  

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 189    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 190/1 – 190/3   додаються ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 191    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про затвердження персонального складу 

громадської ради при виковому комітеті 
Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Кравченко Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 192    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про проведення виконавчим комітетом 

Слов’янської міської ради консультацій з 
громадськістю з питання «Придбання у 
комунальну власність територіальної громади 
міста Слов’янська БК ім.  
Леніна, розташованого за адресою 
вул.Університетська,60 та відповідних витрат з 
міського бюджету» 



ДОПОВІДАЛА: Кравченко Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 193    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про узгодження планів виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії 
та затвердження норм споживання житлово-
комунальних послуг та централізованого 
постачання гарячої води  

ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ю. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 194    

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

Слов’янської міської ради від 16.03.2016 № 218  
ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 195    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про визнання рішення виконкому Слов’янської 

міської ради від 06.04.2016 № 247  
ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 196    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Слов’янську 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 197    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про затвердження плану заходів на 2017 рік 

щодо реалізації Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності в України на 
період до 2025 року «Рухова активність-
здоровий спосіб життя – здорова нація» у 
м.Слов’янськ 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 198    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам, власникам квартир, будинків 
приватного сектору (індивідуальної забудови), 
які зруйновані внаслідок проведення анти 
терористичної операції 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 199    

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



внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 29.12.2014 № 9-LХХ1-6  

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 200    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про проведення обліку безхазяйних відходів, 

місць їх накопичення на території Слов’янської 
міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 201    

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

міської ради від 04.01.2017 р. № 10 «Про 
затвердження складу комісії з питань 
визначення стану зелених насаджень та їх 
відновної вартості на 2017 рік  

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 202    

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

міської ради від 04.01.2017 року № 11 «Про 
технічне обстеження зелених насаджень, 
розташованих на земельній ділянці» 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 203    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев  
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 204    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про проведення двомісячника благоустрою та 

Дня довкілля на території Слов’янської міської 
ради 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 205    

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

радою про внесення змін до Програми 
забезпечення діяльності і розвитку 
Регіонального ландшафтного парку» на 2015-
2017 роки  

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 206    

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про закінчення опалювального періоду 2016-



2017 років 
ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 207    

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

радою про затвердження «Програми розвитку та 
модернізації зовнішнього освітлення у м. 
Слов’янськ на 2017-2020 роки» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 208    

додається ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’ янська в 
тимчасове безоплатне користування (позичку) 
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛАТФОРМА 
ІНІЦІАТИВ ТЕПЛИЦЯ» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 209    

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

радою про продаж на аукціоні за методом 
зниження ціни об’єкта приватизації-нежитлової 
будівлі та пральні, розташованих за адресою: м. 
Слов’янськ , вул. Світлодарська (колишня 
Чубаря),60  

ДОПОВІДАЛА: Яровая А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 210   

додається ) 
  
38. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно встановленої 

тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності  

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

№№ 211/1 – 211/10   додаються ) 
  
39. СЛУХАЛИ : Про розгляд зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАЛА: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 212    

додається ) 
  
40. СЛУХАЛИ : Про проведення чергових призовів громадян 

України на строкову військову службу до лав 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань у 2017 році 

ДОПОВІДАВ: Балан Б.Д. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 213    

додається ) 
  



41. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу спостережної комісії 
при виконкомі Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Коноваленко І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 214    

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


