
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 34 
засідання виконавчого комітету 

 
15.11.  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 

 
 

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

художньої кераміки Слов’янська» 
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 
Тищенко О.С. - заступник  начальника юридичного управління 

 
 



В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Огаркова О.А. відрядження 
Омельченко С.О. на лікарняному 
Сіваш Д.В. відпустка 
Шаульська В.В. на лікарняному 
Шуткевич О.П.  
 
 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про хід виконання Програми протидії 

захворюванню на туберкульоз в м. Слов’янську 
на 2017-2019 роки в 2017 році 

ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ю. 
ВИСТУПИЛИ : Лях В.М., Підлісний Ю.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 717    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про здійснення виконавчими органами 

Слов’янської міської ради делегованих 
повноважень по забезпеченню вимог 
законодавства про розгляд звернень громадян, 
здійснення контролю за станом цієї роботи за 9 
місяців 2017 року. 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 718    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 719/1 – 719/2   додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з дітьми 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 720    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про призначення опікуна над майном 

неповнолітньої  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 721    
додається ) 

  
7. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання 

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

№№ 722/1 – 722/2    додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 723    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 724    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 725/1 – 725/5    додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 726/1 – 726/3    додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про влаштування до прийомної сім’ ї Шевченко 

Наталії Миколаївни та Шевченка Володимира 
Івановича на виховання та спільне проживання 
дитини  Ворони Віри Олександрівни 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 727   

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

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

№№ 228/1-228/4    додаються ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 729    

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

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



№№ 730/1 – 730/2   додаються ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 731    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про заміну правовстановлюючих документів 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 732    

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

комітету  Слов’янської міської ради від 
09.02.2017 № 80 «Про затвердження 
Орієнтовного плану проведення виконавчим 
комітетом Слов’янської міської ради 
консультацій з громадськістю на 2017 рік» (із 
змінами) 

ДОПОВІДАВ: Кравченко Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 733    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу комісії по проведенню 

конкурсу на заміщення вакантних посад 
посадових осіб місцевого самоврядування 
Слов’янської міської ради. 

ДОПОВІДАВ: Борисенко Р.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 734    

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

затвердження плану роботи Слов’янської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Касьянова О.В. 
- Згідно ст.7 ЗУ «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» міським радам необхідно до 15 грудня 
затвердити плани роботи з підготовки проектів 
регуляторних актів міських рад та виконавчих 
органів до 15 грудня. Структурними підрозділами 
та відділами міської ради були надані пропозиції 
щодо включення в план проектів на 2018 рік. 
Відділом економіки підготовлений проект рішення 
виконавчого комітету «Про клопотання перед 
міською радою про затвердження плану роботи 
Слов’янської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік» 
У 2018 році планується розглянути та прийняти 
понад 6 регуляторних актів. Згідно ст.15 «Про 
доступ до публічної інформації» проект рішення 



був розміщений на сайті міської ради. Протягом 20 
робочих днів зауваження та пропозиції не 
надходили, але 14.11.2017 року відбулося засідання 
постійної комісії з питань депутатської діяльності, 
законності, …(Савченко) , де були надані 
рекомендації щодо включення в план роботи 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2018 рік проект рішення «Про 
затвердження Правил благоустрою Слов’янської 
міської ради». 
Відділом економіки був надісланий лист на 
управління житлово-комунального господарства 
(розробник) щодо можливості включення в план 
роботи міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік проект рішення 
Слов’янської міської ради». 
Пропоную проект рішення прийняти в такому 
вигляді в якому він був опублікований . При 
надходженні до відділу економіки виписки з 
протоколу засідання комісії та пропозицій з 
управління житлово-комунального господарства, 
проект рішення Слов’янської міської ради буде 
скоригований. 

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 735    
додається ) 

  
21. СЛУХАЛИ : Про введення в дію рішення конкурсного 

комітету з визначення автомобільних 
перевізників на міських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Слов’янську 
щодо визначення переможців конкурсу, 
проведення якого оголошено на 09.10.2017 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 736    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев по вул. Центральна 

(вздовж дороги), вул.Донська,3 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 737    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Алехина О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 738    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам житло яких зруйновано внаслідок 
проведення анти терористичної операції 

ДОПОВІДАЛА: Алехина О.Є. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 739    
додається ) 

  
25. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська 
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 740/1 – 740/2   додаються ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про закріплення майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська на праві 
господарського відання за комунальним 
підприємством «ЖЕК № 4» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 741    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська в 
безоплатне тимчасове користування (позичку) 
відділу охорони здоров’я Слов’янської міської 
ради  

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 742    

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

Слов’янської міської ради від 01.03.2017 №164 
«Про створення робочої групи з розробки 
критеріїв, відповідно до яких утворення 
Наглядової ради комунального підприємства є 
обов’язковим , та проекту положення про 
Наглядову раду комунального підприємства 
Слов’янської міської ради» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 743    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу відділу культури Слов’янської міської 
ради. 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 744    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська 
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 745/1 – 745/3    додаються ) 
  



31. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 
територіальної громади м. Слов’янська, яке 
знаходиться на балансі комунального 
лікувально-профілактичного закладу «Вузлова 
лікарня м. Слов’янська» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 746   

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу управління соціального захисту 
населення Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 747    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 748    

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 749    

додається ) 
  
35. СЛУХАЛИ : Про передачу генеральній будівельній 

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

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 750    

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



 


