
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 18 
засідання виконавчого комітету 

 
  21.06. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.45 
 
 
 
 

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  
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» 

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

 
 
 
 
 
 
 

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 : 
 

Підлісний Ю.І. відпустка 
Омельченко С.О. відпустка 
Павенко О.П.  
Семенець О.Я.  
Петрова  Н.М.  
Шуткевич О.П.  
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

дитиною 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 428    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 429    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення комунального 

закладу «Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей в м.Слов’янську Донецької 
області» в новій редакції  

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 430    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на надання амбулаторної 

психіатричної допомоги 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 431    

додається ) 
  
6. 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 № 432    

додається ) 
  



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

№№ 433/1 – 433/3   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев 
ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 434/1 – 434/4    додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

затвердження Програми сприяння діяльності 
Управління соціального захисту населення 
Слов’янської міської ради щодо покращення 
соціального обслуговування населення на 2017-
2020роки 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 435    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про затвердження Порядку надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам житло яких 
зруйновано внаслідок проведення анти 
терористичної операції ( в новій редакції) 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 436    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

демобілізованим учасникам бойових дій в період 
проведення анти терористичної операції, які 
зареєстровані на території Слов’янської міської 
ради 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 437    

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 438    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою ради від 

29.12.2014 № 9-LХХ1-6 «Про затвердження 
Програми соціального захисту деяких категорій 
мешканців на території Слов’янської міської 
ради на 2015-2019 роки в межах власних 
повноважень» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 439    

додається ) 



  
14. СЛУХАЛИ : Про затвердження Порядку відшкодування 

витрат за надані пільги окремим категоріям 
громадян з послуг зв’язку на території 
Слов’янської міської ради за рахунок коштів 
міського бюджету 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 440    

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

затвердження Положення про порядок 
розрахунку компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд залізничним транспортом приміського та 
міжміського сполучення Слов’янської міської 
ради 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 441    

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

затвердження Порядку надання послуг 
супроводження інвалідів по зору першої групи 
на території Слов’янської міської ради у 2017-
2018 роках на паритетних засадах 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 442    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
22.12.2015 № 678 «Про упорядкування 
Структури та умови оплати праці працівників 
Слов’янської міської ради та її виконавчих 
органів» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 443    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
22.07.2016 № 469 «Про організацію електронних 
закупівель товарів, робіт і послуг» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 444    

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

радою про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 24.12.2016 № 18- Х1Х-7 «Про 
затвердження міської програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м.Слов’янську на 



2017-2021 роки «Спорт. Здоров’я. Майбутнє.» 
ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 445    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про План роботи виконавчого комітету 

Слов’янської міської ради на III квартал 2017 
року 

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 446    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 05.04.2017 № 31-ХХII-7 «Про 
затвердження «Цільової Програми влаштування 
зовнішнього освітлення внутрішньо квартирних 
в’ їздів, проїздів та провулків території 
Слов’янської міської ради на 2017-2018 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 447    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення про комісію з 

визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористування  

ДОПОВІДАЛА: Литвинова О.Д. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 448    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 449    

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

радою  
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 450    

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

радою  
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 451    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська з балансу 
комунального закладу «Центр первинної 



медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» 
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 452    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про списання основних засобів з балансу 

комунального лікувально-профілактичного 
закладу «Міська клінічна лікарня 
м.Слов’янська» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 453   

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу комунального лікувально-
профілактичного закладу «Міська дитяча 
лікарня» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 454    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу комунального підприємства «АТП 
052814» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 455    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про розгляд скарги ФОП Волика Володимира 

Вікторовича 
ДОПОВІДАЛА: Буря В.І.  
ВИСТУПИЛИ : Волик В.В., Хоменко В.О., Тімаков М.М., 

Федорченко А.В., Ахтямов Е. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 456    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 457    

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

№№ 458/1 – 458/4   додаються ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому від 

18.01.2017 № 36/3 «Про розгляд звернення 
Бондаренко Д.В. (що діє в інтересах ПрАТ 
«Бетонмаш»)» 



ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 459    

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 460    

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


