
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 30 
засідання виконавчого комітету 

 
 18.10. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 10.00 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Діденко Д.І. - заступник міського голови 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
Підлісний Ю.І. - заступник міського голови 
Сіваш Д.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  : 
 
Бабенко Т.І. -  начальник відділу діловодства та організаційного 

забезпечення 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Кім Ж.М. відпустка 
Шаульська В.В. на лікарняному 
Семенець О.Я.  



ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Джим О.Ю. Начальник відділу охорони здоров’я (1) 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про звіт головного лікаря комунального 

лікувально-профілактичного закладу 
«Пологовий будинок» 

ДОПОВІДАВ: Туреєв С.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 662    

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

№№ 663/1 – 663/4   додаються ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на надання амбулаторної 

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

№№ 664/1-664/2   додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації та на 

реєстрацію місця проживання дитини без згоди 
батька 

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

 №№ 665/1 – 665/2   додаються ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 666    

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

№№ 667/1 – 667/4   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про внесення доповнень до рішення виконкому 

міської ради від 21.12.2016 № 851 «Про 



організацію громадських робіт на території 
м.Слов’янська у 2017 році» 

ДОПОВІДАЛА: Рибальченко О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 668    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев 
ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 669/1 – 669/5    додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про проведення планового обліку зелених 

насаджень що мають балансоутримувача 
ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 670    

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

Слов’янської міської ради від 28.11.2016 № 796 
«Про комісію з контролю за виконанням 
перевізниками умов договорів на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Слов’янську» 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 671    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 05.04.2017 № 30-ХХ11-7 «Про 
затвердження «Програми розвитку дорожнього 
руху та його безпеки міста Слов’янська на 2017-
2021 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 672    

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

радою про погодження Інвестиційної програми 
комунального підприємства Слов’янської 
міської ради «Словміськводоканал» на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 673    

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

радою про встановлення розміру кошторисної 
вартості будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту, технічного переоснащення) об’єктів , 
що здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету м.Слов’янськ 



ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 674    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про затвердження річних витрат на фінансову 

підтримку громадських організацій ветеранів та 
інвалідів у 2017 році 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 675    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською про внесення 

змін та доповнень до рішення Слов’янської 
міської ради від 26.07.2017 №5-ХХ1Х-7 «Про 
затвердження Програми сприяння діяльності 
Управління соціального захисту населення 
Слов’янської міської ради щодо покращення 
соціального обслуговування населення на 2017-
2020 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 676    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення про комісію по 

призначенню субсидії та пільг на житлово-
комунальні послуги, та виплат державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 
виняткових випадках (в новій редакції) 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 677    

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

№№ 678/1 – 678/3    додаються ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 679/1 – 679/3    додаються ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до складу Комітету 

забезпечення доступності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших мало 
мобільних груп населення до об’єктів соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 680   

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно встановленої 



тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Тараса 
Шевченка, між буд. №12 та буд. №16 
(торгівельний павільйон). 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИСТУПИЛИ : Лях В.М., внести зміни до рішення із зазначенням 

дати виконання (31.10.2017) 
 Шуткевич О.П., Степанов В.В., Бондаренко В.В., 
Сіваш Д.В.  

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 681    
додається ) 

  
22. СЛУХАЛИ : Протокольно Шуткевича О.П. 
ВИСТУПИВ : Лях В.М.  
ВИРІШИЛИ : Доручили Діденку Д.І. створити комісію щодо 

обстеження проведених робіт з ремонту 
асфальтного покриття доріг міста. 

  
23. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 31.05.2017 №399 
«Про затвердження Порядку забезпечення 
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа у 
2017 році за рахунок коштів міського бюджету 
та субвенції обласного бюджету» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 682   

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позичку) 
РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ЦЕРКВИ БОЖОЇ 
«ДОБРА ЗВІСТКА» М. СЛОВ’ЯНСЬКА, 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 683    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 684/1 – 684/2   додаються ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 685    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 686    
додається ) 

  
28. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

надання згоди на продаж частини житлового 
будинку 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 687    

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

14.06.2017 № 426 «Про затвердження необхідної 
кількості квартир, які планує придбати 
Слов’янська міська рада у рамках програми 
«Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з 
їх числа на 2015-2017 роки у м. Слов’янськ» 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 688    

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

делегування повноважень міської ради 
комітетам мікрорайонів, розташованим на 
території м.Слов’янська 

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 689    

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


