
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
засідання виконавчого комітету 

 
03.01. 2018р. 
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 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
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» 

Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 
художньої кераміки Слов’янська» 

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 : 
 

Кім Ж.М.  
Степанов В.В. відпустка 
Павенко 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 надання статусу дитини-сироти 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1    

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

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

№№ 2/1 – 2/5   додаються ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 3    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про надання повної цивільної дієздатності 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 4    

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

дитини без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 5    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про призначення Павлюченко Лариси 

Миколаївни опікуном над майном Гудкової 
Катерини Вікторівни 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 6    

додається ) 



  
8. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів дарування та 

купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 7    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 8    

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

№№ 9/1 – 9/4  додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про зміни договору найму жилого приміщення 

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 10    

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 11    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 12    

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 13    

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

відмову у спів фінансуванні проектів суб’єтів 
малого підприємства» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 14    

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

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 20.12.2017 № 16-ХХХV111-7 «Про 
міський бюджет на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 15    



додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про затвердження вартості харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти 
ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 16    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев на території ДП «СКРЦ 

«Слов’янський курорт» ПрАТ 
«Укрпрофоздоровниця» 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 17    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 18    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 19    

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


