
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 11 
засідання виконавчого комітету 

 
 04.04. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.30 
 
 
 
 

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  
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» 

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» 
 
 
 
 
 

Прийняли участь в засіданні робітники міської ради  : 
 
Бабенко Т.І. -  начальник відділу діловодства та організаційного 

забезпечення 
Тимченко О.С. -  заступник начальника юридичного управління 

 



 
В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 

 
Петрова Н.М.  
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 роботу Центру надання адміністративних 

послуг міста Слов’янська за 2017 рік 
ДОПОВІДАВ: Світличний Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 206    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про створення прийомної сім’ ї на базі родини  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 207    

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

дитини без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 208    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 209    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на гадання амбулаторної 

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

№№ 211/1- 211/3    додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

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

 №№ 212/1 – 212/2    додаються ) 
  



8. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої 
дитини 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 213    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про встановлення піклування  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 214/1 – 214/2    додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 215    

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

№№ 216/1 – 216/2    додаються ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 217    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому від 

06.04.2016 №-246 «Про розгляд житлових 
питань» 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 218    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 31.05.2017 №7-ХХ1V»Про затвердження 
Програми розвитку малого і середнього 
підприємства в м.Слов’янську на 2017-20018 
роки» (зі змінами) 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 219    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 20.12.2017 №15-ХХХV111-7 «Про 
затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради на 2018 рік» (із змінами та 
доповненнями) 



ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 220    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про проведення виконавчим комітетом 

Слов’янської міської ради консультацій з 
громадськістю з питання встановлення ставок 
та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік на 
території Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 221    

додається ) 
  
17. 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» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 222    

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

затвердження розпоряджень міського голови 
ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 223    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про врахування виконавчим комітетом 

Слов’янської міської ради результатів 
консультацій з громадськістю з питання 
встановлення тарифів на перевезення пасажирів 
на міських маршрутах громадського транспорту  

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 224    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів міським електротранспортом 
(тролейбус) 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 225    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Слов’янську 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 226    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про закінчення опалювального періоду 2017-



2018 років 
ДОПОВІДАВ: Секлецов А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 227    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту будівництва 
ДОПОВІДАВ: Секлецов А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 228/1- 228/10   додаються ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про затвердження акту технічного стану 

пішохідного понтонного мосту 
ДОПОВІДАВ: Секлецов А.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 229    

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

радою щодо зміни найменування юридичної 
особи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
(ЯСЛА-САДОК)  

ДОПОВІДАЛА: Когут В.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 230/1- 230/2    додаються ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 231/1 – 231/6   додаються ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про створення комісії з припинення юридичної 

особи-КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СЛОВ’ 
ЯНСЬКІЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я» 
шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ 
СТАТИСТИКИ» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 232   

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

радою 
ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 233    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до складу Комісії з питань 

призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 234    

додається ) 



  
30. СЛУХАЛИ : Про затвердження Заходів з реалізації Стратегії 

подолання бідності на території Слов’янської 
міської ради на 2018 рік 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 235    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 236    

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

 №№ 237/1 – 237/7   додаються ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про звільнення ФОП  від оплати за розміщення 

зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 238/1 – 238/2    додаються ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  
2-39-70 
 
 


