
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання виконавчого комітету 
 

18.01.2017р. 
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» 

Омельченко С.О. ректор Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

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  : 
 
Приходько О.М. -  головний спеціаліст відділу діловодства та 

організаційного забезпечення 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 
 

В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Шаповалов І.В.  
Васильчук Л.Ф. - на лікарняному 
Шуткевич О.П. -     відрядження 
Павенко О.П. - відрядження 
 
 
 



1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 
виконавчого комітету 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про втрату статусу дитини, позбавленої 

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

 №№ 13/1-13/5   додаються ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 14/1-14/2   додаються ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 15/ - 15/2   додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання спадкового договору 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 16    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на поділ майна  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 17    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 18    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на зняття з реєстрації місця  

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

№№ 19/1 – 19/2   додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №   20   

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про тимчасове влаштування дитини  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 21    

додається ) 



  
11. СЛУХАЛИ : Про затвердження списків громадян, які 

перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання при виконкомі Слов’янської 
міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 22    

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

радою щодо затвердження Порядку надання 
пільг на оплату  харчування дітей у дошкільних, 
загальноосвітніх навчальних закладах та НВК№ 
за рахунок місцевого бюджету м. Слов’янськ 

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 23    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про клопотання про присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня» 
ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 24   

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про соціальну підтримку на туберкульоз 
ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ю. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 25    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
03.08.2016 № 523 «Про внесення змін до рішення 
виконкому Слов’янської міської ради від 
04.02.2015 №76» та від 01.12.2015 № 599 «Про 
внесення змін до рішення виконкому 
Слов’янської міської ради від 05.10.2011 № 660» 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 26    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

особі звільнення з місць позбавлення волі 
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 27    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

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

№№ 28/1 – 28/2   додаються ) 
  



18. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 
малозабезпеченим громадянам 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 29    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про видалення аварійних дерев, розташованих 

на території міської ради в зонах загального 
користування та спеціального призначення 

ДОПОВІДАЛА: Громова О. В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 30    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев  
ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 31    

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

радою про затвердження поточних 
індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води для КП 
«Словміськводоканал» 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 32    

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

затвердження Переліку об’єктів та заходів 
житлово-комунального господарства, 
фінансування яких у 2017 році буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету 
розвитку м. Слов’янська  

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 33    

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

радою про погодження змін до Інвестиційної 
програми комунального підприємства 
Слов’янської міської ради 
«Словміськводоканал» на 2016 рік 

ДОПОВІДАВ: Чичкан А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 34    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 35    

додається ) 



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

№№ 36/1 – 36/13    додаються ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про демонтаж зовнішньої реклами ТОВ «Бороди 

України Медіа» 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 37   

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про звільнення від оплати за розміщення 

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

№№ 38/1 – 38/2   додаються ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами  
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 39/1 – 39/2   додаються ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про перелік підприємств, установ та 

організацій, на яких засуджені особи відбувають 
покарання у виді громадських безоплатних 
суспільно корисних робіт, та особи, які вчинили 
правопорушення, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у виді громадських 
робіт, та визначення видів робіт на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Коноваленко І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 40    

додається ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
Приходько О.М. 
2-35-22 
 


