
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 14 
засідання виконавчого комітету 

 
 02.05. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.30 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Шаульська В.В. - заступник міського голови 
Діденко Д.І. - заступник міського голови 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
Підлісний Ю.І. - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 
 

Лях  В.М. відпустка 
Сіваш Д.В. відпустка 
Петрова  Н.М.  
Семенець О.Я.  
Степанов В.В. відпустка 
Шуткевич О.П. відрядження 
 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

виконавчого комітету 
ДОПОВІДАЛА: Шаульська В.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, порядок денний 

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про тимчасове влаштування дитини  до будинку 

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

 №№ 269/1 – 269/2   додаються ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

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

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання 

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

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

батьківського піклування, Горіну Максиму 
Вікторовичу 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 272    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про створення на базі прийомної сім’ ї дитячого 

будинку сімейного типу та влаштування до 
нього на виховання та спільне проживання дітей 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 273    

додається ) 



  
7. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання 

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

№№ 274/1 – 274/4   додаються ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому від 

06.07.2017 №474/2 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 275    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 276    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про припинення опіки над Кисловою Кариною 

Олександрівною 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 277    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу територіальному 

сервісному Центру в м. Краматорську №1443 
регіонального сервісного Центру МВС в 
Донецькій області 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 278    

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

радою 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИСТУПИЛИ: Бондаренко В.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 279    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 280    

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

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Синєгубова О.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 281    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 



ДОПОВІДАЛА: Синєгубова О.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 282/1 – 282/2   додаються ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про надання матеріальної допомоги до Дня 

захисту дітей прийомним сім’ям та будинкам 
сімейного типу 

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

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

опікуна  
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 284/1 – 284/3   додаються ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на оформлення до 

психоневрологічного інтернату  
ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 286/1 – 286/2    додаються ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

міської ради від 07.04.2010 №188 «Про Комісію 
та Положення для розгляду питань, пов’язаних 
із встановленням статусу ветерана війни 
відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

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

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

№№ 288/1 – 288/8   додаються ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про заходи з протидії загрозам надзвичайних 

ситуацій у природних екосистемах на території 
Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИСТУПИЛИ : Бондаренко В.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 289    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про затвердження Завдань та заходів щодо 

виконання Регіональної програми 
«Репродуктивне та статеве здоров’я населення 
Донецької області на 2018-2022 роки» в 
м.Слов’янську 

ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ю. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 290    
додається ) 

  
23. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про затвердження заходів щодо розвитку 
плавання та підтримки перспективних 
спортсменів у м. Слов’янську 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 291    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту будівництва  
ДОПОВІДАВ: Секлецов А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 292    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 293   

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

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

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 294    

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

№№ 295/1 – 295/2   додаються ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ                                                  В.В. ШАУЛЬСЬКА 
 
 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  



2-39-70 
 
 


