
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 27 
засідання виконавчого комітету 

 
 20.09. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 08.00 

 Закінчено засідання: 08.20 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
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» 

Васильчук 
 

Л.Ф. голова Ради ГО «Слов’янська міська 
організація ветеранів України»  

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

Петрова Н.М. начальник юридичного відділу ПАТ 
«Слов’янський машинобудівний завод» 

Степанов В.В. головний лікар КЛПЗ «Міська клінічна 
лікарня» 

 
 
 
 

Прийняли участь в засіданні робітники міської ради  : 
 
Медведєва І.В. -  в.о. начальника відділу діловодства та 

організаційного забезпечення 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 
 
 



В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Діденко Д.І. відрядження 
Огаркова О.А. відпустка 
Павенко О.П. відрядження 
Семенець О.Я. відрядження 
Шуткевич 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 дозвіл укладання договору купівлі продажу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 610    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : 
 

( проголосували “за” одноголосно, рішення № 611    
додається ) 

  
4. СЛУХАЛИ : Про створення прийомної сім' ї на базі родини 

Шевченка Володимира Івановича та Шевченко 
Наталії Миколаївни та влаштування на 
виховання та спільне проживання Риб'янцевої 
Юлії Віталіївни, Ворони Дениса 
Володимировича та Кузнєцова Єгора 
Володимировича  

ДОПОВІДАВ: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 612    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про влаштування до прийомної сім' ї Петруши 

Дмитра Анатолійовича та Петрушки Наталії 
Ністорівни на виховання та спільне проживання 
дітей Шаркозі Аріхана Вікторовича та Шаркозі 
Маргарити Олександрівни 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 613    

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

№№ 614/1-614/2 додаються ) 



  
7. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

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

№№  615/1-615/4 додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 616/1-616/5  додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про надання повної цивільної дієздатності 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 617     

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про призначення Кочержинської Людмили 

Геннадіївни опікуном над майном Поліщук 
Валентини Павлівни 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 618     

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення комісії з питань 

захисту прав дитини при виконкомі 
Слов'янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 619     

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

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

№№ 620/1-620/2 додаються ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання 

Камиронова Богдана Романовича 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 621     

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки над Кононенком 

Михайлом Костянтиновичем 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 622     

додається ) 
 
 
 
 

 



15. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження знайденої 
дитини 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 623     

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на реєстрацію місця проживання 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 624     

додається ) 
  
17. 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” ( із змінами та 
доповненнями) 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 625     

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов'янською міською 

радою про співфінансування проектів суб'єктів 
малого підприємництва 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф, 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 626     

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про розподіл обов'язків між міським головою, 

заступниками міського голови та керуючим 
справами виконкому (у новій редакції) 

ДОПОВІДАЛА: Бодак М.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 627     

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

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 24.12.2016 №26-ХІХ-7 “Про міський 
бюджет на 2017 рік”  

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 628     

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

№№ 629/1-629/3 додаються ) 
 
 
 
 

 



22. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 
малозабезпеченим громадянам 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 630     

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

опікуна над гр. Гончаровим Р.В. 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 631     

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про початок опалювального періоду 2017-2018 

рр. 
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 632     

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 633     

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

радою про надання згоди на безоплатну 
передачу з державної до комунальної власності 
територіальної громади м. Слов'янська 
житлового будинку з господарськими будівлями 
та спорудами по вул. Криворізька, 81 у м. 
Слов'янську 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 634     

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов'янською міською 

радою про передачу з державної у комунальну 
власність територіальної громади м. 
Слов'янська світлофорних об'єктв, які 
розташовані на території міста Слов'янська 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 635     

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов'янською міською 

радою щодо передачі майна комунальної 
власності територіальної громади м. 
Слов'янська в тимчасове безоплатне 
користування (позичку) ГРОМАДСЬКІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ “РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ”  

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 636     

додається ) 



  
29. СЛУХАЛИ : Про затвердження акту прийому-передачі 

тренажерного обладнання для спортивних 
майданчиків від Донецького обласного центру 
фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” 
до комунальної власності територіальної 
громади м. Слов'янська 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 637     

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов'янською міською 

радою про приватизацію нежитлової будівлі та 
пральні, розташованих за адресою: м. 
Слов'янськ, вул. Світлодарська (колишня 
Чубаря), 60 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 638     

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про реєстрацію договору №2/17 купівлі-продажу 

нежитлового вбудованого приміщення (36,5 
кв.м) за адресою: Донецька область, м. 
Слов'янськ, вул. Торська (колишня Комунарів), 
53а, від 11.07.2017 р. 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 639     

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

Слов'янської міської ради від 02.03.2016 № 184 
“Про затвердження Положення про 
преміювання керівників підприємств, які 
знаходяться у комунальній власності 
територіальної громади м. Слов'янська”  

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 640     

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов'янською міською 

радою 
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 641     

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов'янська, яке 
знаходиться на балансі відділу освіти 
Слов'янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 642     

додається ) 



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

№№ 643/1-643/2 додаються ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 644     

додається ) 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медведєва Ірина Валеріївна  
3-35-22 
 
 


