
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 13 
засідання виконавчого комітету 

 
    30.05. 2017р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 10.00 

 Закінчено засідання: 10.30 
 
 

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 
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» 

Павенко О.П. громадський діяч та меценат 
Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 

художньої кераміки Слов’янська» 
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 : 
 

Сіваш Д.В. на лікарняному 
Омельченко С.О. відрядження 
Петрова Н.М.  
Огаркова О.А. відрядження 
Степанов В.В. 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 приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 371    

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

житловим питанням  
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 372    

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

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 373/1 – 373/2   додаються ) 
  
5. 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 № 374   

додається ) 
  
6. 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: Чернецька І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 375    

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

комітету від 06.01.2016 №13 «Про створення 
Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва у м. Слов’янську» 

ДОПОВІДАЛА: Чернецька І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 376    

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

радою про визначення друкованого засобу 
масової інформації для публікації нормативно-



правових актів, регуляторних актів, прийнятих 
Слов’янською міською радою та її виконавчим 
комітетом на 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Чернецька І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 377    

додається ) 
  
9. 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: Чернецька І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 378    

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

№№ 379/1 – 379/4   додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про заходи з протидії надзвичайних ситуацій у 

природних екосистемах на території 
Слов’янської міської ради  

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 380   

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення і складу комісії з 

питань соціального обслуговування вразливих 
верств населення відділеннями комунальної 
установи «Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Слов’янської міської ради Донецької області» 

ДОПОВІДАЛА: Степанова Т.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 381    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про затвердження робочого проекту 

будівництва 
ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 382    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 15.02.2017 № 22-ХХ-7 «Про 
затвердження Програми розвитку культури 
міста Слов’янська на 2017 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 383    



додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на встановлення 

пам’ятних знаків щодо увічнення пам’яті 
загиблих військовослужбовців під час АТО в 
2014 році на території міста Слов’янська 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 384    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про результати проведення конкурсу з 

визначення підприємства (організації) для 
здійснення функцій робочого органу 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 385    

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

радою про затвердження нормативів питного 
водопостачання для населення м. Слов’янськ 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 386    

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

комітету від 16.11.2005 № 684 «Про організацію 
робіт з виявлення, обліку та поводження з 
безхазяйними відходами в м.Слов’янську» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 387    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
22.12.2010 № 881 «Про комісію по транспорту та 
безпеці дорожнього руху виконкому 
Слов’янської міської ради» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 388    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності по 
вул. Централь, біля буд.43 (кіоск «Ремонт 
взуття») 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 389    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно встановленої 

тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Свободи, 



біля буд.32 (кіоск) 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 390    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про демонтаж самовільно встановленої 

тимчасової споруди для провадження 
підприємства діяльності по вул. Ясна , пров. 
Батюка, біля буд. 10 (кіоск) 

ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 391    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 392    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення ПАТ «Укрсиббанк» в 

особі гр.Романової І.А. 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 393    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення управління комунальної 

власності Слов’янської міської ради 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 394  

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

№№ 395/1 – 395/3   додаються ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  
2-39-70 
 



 


