
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 5 
засідання виконавчого комітету 

 
 07.02. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.40 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени 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» 

Омельченко С.О. ректор Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет» 

Павенко О.П. громадський діяч та меценат 
Петрова Н.М. начальник юридичного відділу ПАТ 

«Слов’янський машинобудівний завод» 
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 : 
 

Діденко Д.І. відпустка 
Кім Ж.М. відпустка 
Лях В.М. відпустка 
Огаркова О.А.  
Підлісний Ю.І. присутній на 1 питанні порядку денного 
Сіменець О.Я.  
 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про здійснення виконавчими органами 

Слов’янської міської ради делегованих 
повноважень по забезпеченню вимог 
законодавства про розгляд звернень громадян, 
здійснення контролю за станом цієї роботи за 
2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 65    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Звіт про виконання делегованих повноважень по 

організації виконання Програми зайнятості 
населення м. Слов’янська на період до 2017 року 
за 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Рибальченко О.О. 
ВИСТУПИВ : Шуткевич О. П. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 66   

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

№№ 67/1 -67/5    додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 68/1 – 68/6   додаються ) 
  



6. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 69/1 – 69/2    додаються ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 70    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про відсутність участі батька у вихованні 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 71    

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

№№ 72/1 – 72/2   додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію місця проживання 

дитини без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 73    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на поділ житлового будинку та 

земельної ділянки 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 74    

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

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

№ 75    додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

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

 №№ 76/1 – 76/3   додаються ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про звільнення служби у справах дітей 
Слов’янської міської ради від сплати 
державного мити на 2018 рік при звернення до 
органів державної реєстрації актів цивільного 
стану 



ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 77    

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

радою про звільнення Управління комунальної 
власності Слов’янської міської ради від сплати 
державного мита на 2018 рік при зверненні до 
нотаріальних органів  

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 78    

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

радою щодо затвердження Порядку надання 
пільг на оплату харчування дітей у закладах 
дошкільної, загальної середньої освіти та НВК 
№ 1 за рахунок місцевого бюджету м. 
Слов’янська на 2018 рік 

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 79    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про затвердження мережі міських автобусних 

маршрутів загального користування міста 
Слов’янська 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИСТУПИЛИ : Шуткевич О.П. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 80    

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

радою про затвердження Програми розвитку 
міського електротранспорту міста Слов’янська 
на 2018 рік 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 81    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про проведення виконавчим комітетом 

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

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 82    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про затвердження Регламенту виконавчого 

комітету Слов’янської міської ради 
ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 83    



додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про затвердження графіків особистих та виїзних 

прийомів, проведення телефонного зв’язку з 
населенням міста «Гаряча лінія» керівними 
працівниками Слов’янської міської ради на 2017 
рік 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 84    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про соціальну підтримку хворих на туберкульоз 
ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ю. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 85    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 86/1 – 86/2   додаються ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев 
ДОПОВІДАВ: Сіваш Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 87/1 – 87/5    додаються ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про об’єкт благоустрою зеленого господарства 
ДОПОВІДАВ: Сіваш В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 88    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу адміністративної 

комісії 
ДОПОВІДАЛА: Пономаренко К.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 89    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про погодження фінансових планів 

комунальних підприємств Слов’янської міської 
ради на 2018 рік 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 90    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.  Слов’янська  
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 91/1- 91/3   додаються ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 15.02.2017 №112 



ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 92    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про затвердження списків громадян, які 

перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання при виконкомі Слов’янської 
міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 93    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності на житло 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 94    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 95    

додається ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО  
ГОЛОВИ       В.В. ШАУЛЬСЬКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  
2-39-70 
 
 


