
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 8 
засідання виконавчого комітету 

 
 07.03. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.30 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 
 

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» 

Павенко О.П. громадський діяч та меценат 
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  : 
 
Медведєва І.В. -  головний спеціаліст відділу діловодства та 

організаційного забезпечення 
Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління 

 
 



В засіданні не прийняли участь члени виконкому : 
 

Лях В.М. відпустка 
Діденко Д.І. відпустка 
Омельченко С.О. відпустка 
Петрова Н.М. відрядження 
Семенець О.Я.  
 
 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до  рішення виконкому від 

21.06.2002  №254/1  «Об установлении опеки над 
Кувшиновой Яной Владимировной и 
Кувшиновым Сергеем Владимировичем» 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 136    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на укладання договору купівлі-

продажу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 137    

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

 №№ 138/1 – 138/2    додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації місця 

проживання дитини, позбавленої батьківського 
піклування 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 139    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про надання повної цивільної дієздатності 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 140    

додається ) 
  



7. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації місця 
проживання дитини без згоди батька 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 141    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

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

№№ 142/1 – 142/2   додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про державну реєстрацію народження покинутої 

дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 143    

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

№№ 144/1 – 144/2   додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини-сироти Резнікову 

Ярославу Дмитровичу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 145    

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

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

№№ 146/1-146/2   додаються ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про узгодження списків перереєстрації 

громадян, що перебувають на квартирному 
обліку на підприємствах, установах і 
організаціях міста  

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 147    

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 148    

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

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 149    



додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 150    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №151    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про затвердження плану заходів на 2018 рік 

щодо реалізації Національної стратегії з 
оздоровлення рухової активності в Україні на 
період до 2025 року «Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова нація» у 
м.Слов’янськ 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 152    

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

комітету від 04.01.2017 №4 Про внесення змін до 
рішення Виконавчого комітету від 01.06.2016 
№377 «Про затвердження про тендерний комітет 
Слов’янської міської ради і складу тендерного 
комітету Слов’янської міської ради» 

ДОПОВІДАЛА: Ковальова О.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 153    

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

радою про затвердження Схеми санітарного 
очищення міста Слов’янськ Донецької області 

ДОПОВІДАВ: Сіваш Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 154    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев 
ДОПОВІДАВ: Сіваш Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 155/1 – 155/6   додаються ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою про делегування представників для 
роботи у складі Госпітальної ради 

ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ю. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 156    

додається ) 
  



23. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 
внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 29.12.2014 № 9-LХХ1-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту 
деяких категорій мешканців на території 
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в 
межах власних повноважень» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 157    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про затвердження Заходів по проведенню 

Тижня охорони праці на території Слов’янської 
міської ради, присвячених Всесвітньому дню 
охорони праці 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 158    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
18.10.2017 № 677 «Про затвердження Положення 
про комісію по призначенню субсидії та пільг на 
житлово-комунальні послуги, та виплат 
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям у виняткових 
випадках (в новій редакції)» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 159    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 160    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про передачу генеральній будівельній 

організації (підрядній організації) функцій 
замовника робіт по об’єкту житлово-
комунального господарства 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 161    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про створення комісії з приймання-передачі 

окремого індивідуально визначеного майна у 
комунальну власність територіальної громади 
м.Слов’янська 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 162    

додається ) 



  
29. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 163    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення відділу освіти 

Слов’янської міської ради 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 164    

додається ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ                                        В.В. ШАУЛЬСЬКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медведєва І.В. 
2-35-22 
 
 


