
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 20 
засідання виконавчого комітету 

 
 19.07. 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 
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» 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 
 

Огаркова О.А. відпустка 
Семенець О.Я. відрядження 
Степанов В.В. відпустка 
Шаульська  В.В. відпустка 
Шуткевич О.П. відряджнення 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. 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 
півріччя 2017 року 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 510    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 511    

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

 №№ 512/1 – 512/3   додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 513    

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

дитини без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 514    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про виведення Смирнової Марини Миколаївни 

з дитячого будинку сімейного типу Карнаух 



Володимира Миколайовича та Карнаух Надії 
Олексіївни 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 515    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про влаштування до дитячого будинку 

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

№№ 516/1 – 516/2    додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 517/1 – 517/2    додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

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

№№ 518/1 – 518/2   додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про встановлення піклування над Писаренко 

Катериною Віталіївною 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 519    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 15.02.2017 № 26-ХХ-7 «Про 
затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради на 2017 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 520    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про затвердження Умов конкурсу з перевезення 

пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 521    

додається ) 
  
14. 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 громад кістю на 2017 рік» 



ДОПОВІДАВ: Кравченко Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 522    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про проведення виконавчим комітетом 

Слов’янської міської ради консультацій з 
громад кістю з питання «Присвоєння об’єкту 
права власності, який закріплений за 
юридичною особою комунальний заклад 
«Спортивний клуб за місцем проживання 
«Культурно-спортивний центр», а саме стадіону 
«Хімік», розташованого по вул. 
Світлодарська,45, імені фізичної особи Скидано 
ва Юрія Павловича». 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 523    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про клопотання про надання дозволу на 

здійснення попередньої оплати робіт 
ДОПОВІДАЛА: Давидова І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 524    

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

№№ 525/1 – 525/4    додаються ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення та складу Комісії 

з питань надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам та 
іншим соціально незахищеним верстам 
населення (в новій редакції) 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 526    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про надання матеріальної допомоги громадянам 

житло, яких зруйновано внаслідок проведення 
АТО в м. Слов’янськ (3 категорія технічного 
стану) для розробки технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (місцевості) 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 527    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам житло яких зруйновано внаслідок 
проведення анти терористичної операції 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 528   
додається ) 

  
21. СЛУХАЛИ : Про надання матеріальної допомоги до Дня 

захисту дітей прийомним сім’ям  та будинкам 
сімейного типу 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 529    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про графікову подачу води 
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 530    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про утворення спеціалізованих служб 

цивільного захисту м.Слов’янська 
ДОПОВІДАВ: Нікулеско С.Б. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 531    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позичку) 
комунальному підприємству Слов’янської 
міської ради «Словміськводоканал» 

ДОПОВІДАЛА: Яровая О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 532    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позичку) 
північному відділенню ДП МВС України 
«ДОНБАС-ІНФОРМ-РЕСУРСИ» 

ДОПОВІДАЛА: Яровая О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 533    

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

радою 
ДОПОВІДАЛА: Яровая О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 534    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про проведення чергового призову громадян 

України на строкову військову службу до 
Національної гвардії України у серпні 2017 року 

ДОПОВІДАВ: Кадиров Я.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 535    

додається ) 
  



28. СЛУХАЛИ : Про затвердження єдиних зразків будинкових 
покажчиків з назвою вулиці та номером будинку 
у м. Слов’янську 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 536    

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

№№ 537/1 – 537/2   додаються ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до Складу архітектурно-

містобудівної ради при управлінні 
містобудування та архітектури Слов’янської 
міської ради 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 538    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про звернення Ільїна С.А. до виконавчого 

комітету 
ДОПОВІДАВ: Лях В.М. 
ВИСТУПИЛИ : Кім Ж.М., Усіченко Н.М., Бондаренко В.В., 

Омельченко С.О., Лях.В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( інформацію Ільїна С.А. прийняти до відома, 

проголосували “за” одноголосно) 
  
 
 
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  
2-39-70 
 
 


