
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 10 
засідання виконавчого комітету 

 
   19.04.  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 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
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» 

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

Павенко О.П. громадський діяч та меценат 
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 : 
 

Васильчук Л.Ф. відрядження 
Семенець О.Я. на лікарняному 
Петрова Н.М.  
Шаульська В.В. відпустка 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Головаченко Г.М. начальник Центру – адміністратор 

Центру надання адміністративних послуг 
м.Слов’янська (1) 

2 Давидова І.І. начальник відділу бухгалтерського обліку 
та звітності (1) 

3 Ковальова О.Ф. Начальник відділу економіки 
4 Мала Л.М. начальник відділу з організаційного 

забезпечення депутатської діяльності (1) 
5 Самохвалов В.М. начальник відділу інформаційного 

забезпечення (1) 
6 Усіченко Н.М. начальник юридичного управління (1) 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету 
ДОПОВІДАВ: Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” - 10, відсутній – 1 ,порядок 

денний прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про стан кадрової роботи в Слов’янській 

міській раді та реалізацію вимог Закону України 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування» у 2016 році 

ДОПОВІДАЛА: Моторіна Т.П. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 264    

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 1 
квартал 2017 року 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 265    

додається ) 
  



4. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 
внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 24.12.2016 № 26-Х1Х-7 «Про міський 
бюджет на 2017 рік» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 266   

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 267    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання дітей 

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

 №№ 268/1 – 268/2    додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому від 

04.03.2009 № 137/1 «Про надання малолітньому 
Єрешко Дмитру В’ячеславовичу статусу дитини-
сироти» 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 269    

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

батьківського піклування, Александровій 
Анастасії Артурівні 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 270    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження знайденої 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 271    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про надання повної цивільної дієздатності  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 272    

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

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

№№ 273/1 – 273/2    додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про встановлення піклування  



ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 274    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 275    

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

 №№ 276/1 – 276/3   додаються ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про заміну правовстановлюючих документів 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 277    

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

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 278    

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

надання згоди на продаж частини житлового 
приміщення 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 279    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу громадської комісії по 

житловим питанням 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 280    

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

радою про внесення доповнення до Плану 
роботи Слов’янської міської ради, 
затвердженого рішенням Слов’янської міської 
ради від 30.11.2016 № 7-ХVIII-7 « Про 
затвердження плану роботи Слов’янської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2017 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 281    

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

комітету від 01.06.2016 № 377 «Про 



затвердження Положення про тендерний комітет 
Слов’янської міської ради і складу тендерного 
комітету Слов’янської міської ради і складу 
тендерного комітету Слов’янської міської ради» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 282    

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

радою про затвердження Порядку розроблення, 
фінансування, моніторингу міських цільових 
програм та звітності про їх виконання 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 283    

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

комітету від 28.11.2016 №783 «Про розподіл 
обов’язків між міським головою, заступниками 
міського голови та керуючим справами 
виконкому» 

ДОПОВІДАЛА: Моторіна Т.П. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 284    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про створення координаційної робочої групи 

для вирішення проблемних питань щодо 
формування та державної реєстрації земельних 
ділянок, що належать до земель оборони 

ДОПОВІДАЛА: Литвинова О.Д. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 285    

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

№№286/1 – 286/4    додаються ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про створення Робочої групи, щодо визначення 

потреб населення у соціальних послугах на 
території Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Лисицкая О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 287    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення про Комісію з 

питань призначення (відновлення) соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам та 
комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №  288   
додається ) 

  
27. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Слов’янської міської ради від 
04.11.2009 № 673 «Про створення комісії з 
питань проведення конкурсу з визначення 
генеральної будівельної організації (підрядної 
організації) для делегування функцій 
замовника» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 289    

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

17.07.2013 № 409 «Про створення міської комісії 
з безхазяйного нерухомого майна, об’єктам 
соціальної інфраструктури, що не мають 
балансоутримувачів та власників» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 290    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
28.08.2006 №514 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 291    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про затвердження акту технічного стану дороги, 

розташованої на території міста Слов’янська, 
яка не має балансоутримувача та власника 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 292    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про зняття з контролю рішень виконавчого 

комітету 
ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 293    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому віл 

15.02.2017 №126 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 № 294    

додається ) 
  



33. СЛУХАЛИ : Про затвердження графіків особистих та виїзних 
прийомів, проведення телефонного зв’язку з 
населенням міста «Пряма лінія» керівними 
працівниками Слов’янської міської ради на 2017 
рік у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 295    

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАЛА: Пивовар І.Б. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 296    

додається ) 
  
35. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 297    

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

радою про внесення змін до рішення 
Слов’янської міської ради від 23.12.2015 № 14-
IV-7 «Про затвердження Програми по 
інформаційному забезпеченню питань оренди 
майна комунальної власності територіальної 
громади м. Слов’янська на 2016-2017 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 298    

додається ) 
  
37. СЛУХАЛИ : Про передачу житлових будинків на баланс 

ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИНОГО БУДИНКУ «ЗОЛОТЕ» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 299    

додається ) 
  
38. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 300    

додається ) 
  
39. 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 А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 301   

додається ) 
  
40. СЛУХАЛИ : Про визначення балансоутримувача майна 

комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 302    

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

радою 
ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 303    

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

Слов’янської міської ради від 21.12.2016 № 855 
ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 304    

додається ) 
  
43. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення гр.Немова М.О., гр. 

Піддубного В.А., гр..Рігованова В.М. 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 305    

додається ) 
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