СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
виконавчий комітет

ПРОТОКОЛ № 33
засідання виконавчого комітету
07.11. 2018р.
м. Слов’янськ

Початок засідання:

9.00

Закінчено засідання:

9.40

Прийняли участь у засіданні члени виконкому :
Лях
Кім
Підлісний
Шаульська

В.М.
Ж.М.
Ю.І.
В.В.

Бондаренко

В.В.

Васильчук

Л.Ф.

Омельченко

С.О.

Петрова

Н.М.

Шуткевич

О.П.

-

міський голова
секретар міської ради
заступник міського голови
заступник міського голови
директор Слов’янського КП «Бюро технічної
інвентаризації»
голова Ради ГО «Слов’янська міська організація
ветеранів України»
ректор Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний університет»
начальник юридичного відділу ПАТ «Слов’янський
машинобудівний завод»
голова наглядової ради ВАТ «Комплекс-Центр»

Прийняли участь в засіданні робітники міської ради :
Бабенко

Т.І.

Усіченко

Н.М.

- начальник відділу діловодства та організаційного
забезпечення
- начальник юридичного управління

В засіданні не прийняли участь члени виконкому :
Павенко
Рубан
Секлецов
Семенець
Степанов

О.П.
А.Є.
А.В.
О.Я.
В.В.

відпустка
відрядження
відрядження
відпустка

1. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
2. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
3. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАЛА:
ВИСТУПИЛИ :
ВИРІШИЛИ :
4. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
5. СЛУХАЛИ :

Про затвердження порядку денного засідання
виконавчого комітету
Лях В.М.
( проголосували “за” одноголосно, порядок денний
прийнятий, додається )
Пропозицію міського голови Ляха В.М.
Лях В.М., запропонував за проекти рішень, у разі
відсутності зауважень та пропозицій, голосувати
блоками
( проголосували “за” одноголосно )
Про Програму розвитку та збереження зелених
насаджень м.Слов’янська на 2019-2020рр»
Соловей Л.В.
Шуткевич О.П.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 870
додається )
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 9 місяців за 9
місяців 2018 року
Куля М.А.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 871
додається )
Блок питань:
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Про дозвіл на реєстрацію місця проживання
Про згоду на зняття з реєстрації місця проживання
дитини та реєстрацію місця проживання дитини без
згоди батька
Про згоду на реєстрацію місця проживання дитини
без згоди батька
Про згоду на реєстрацію місця проживання дитини
без згоди батька
Про згоду на реєстрацію місця проживання дитини
без згоди батька
Про надання дозволу територіальному сервісному
Центру в м.Краматорську №1443 регіонального
сервісного Центру МВС в Донецькій області
Про встановлення порядку спілкування з дитиною
Про виведення Сидорова Ярослава Олександровича
та Сидорової Валерії Олександрівни з дитячого
будинку сімейного типу Кущової Людмили
Миколаївни
Про влаштування на повне державне утримання
Бабаш Мілани Вікторівни
Про влаштування на повне державне утримання
Кучеренка Павла Олександровича
Про влаштування на повне державне утримання

Сидорової Валерії Олександрівни
Про влаштування на повне державне утримання
Сидорова Ярослава Олександровича
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, Брещинській Галині
Геннадіївні
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, Брещинській Віолетті
Геннадіївні
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, Брещинському Данилу
Геннадійовичу
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, Бабаш Мілані Вікторівні
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, Мурзаковій Олександрі
Мансимівні
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського
піклування
Кучеренку
Павлу
Олександровіичу
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування Коломієць Варварі
Віталіївні
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування , Тіткову Ярославу
Олександровичу
Про державну реєстрацію народження покинутої
дитини
Про призначення опікуна над Польською Марією
Владиславівною та над майном, яке їй належить

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
6. СЛУХАЛИ :

Про призначення опікуном над майном Кувшинова
Сергія Володимировича
Соколова О.С.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 872- 907 додаються )
Блок питань :
Про клопотання перед міською радою про
використання гуртожитку по вул.Новий Побут,19 у
місті Слов’янську

Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
7. СЛУХАЛИ :

Про зміну договору найму жилого приміщення
внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ї
Стешенко Г.В.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 908-912 додаються )
Блок питань
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 06.04.2018 №29-ХLIV-7 «Про
затвердження Переліку автомобільних доріг
м.Слов’янська на проведення поточного ремонту у
2018 році»
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 20.08.2018 № 18-L-7 « Про
затвердження Переліку тротуарів м.Слов’янська на
проведення поточного ремонту у 2018 році»
Про внесення змін та доповнень до рішення
виконавчого комітету Слов’янської міської ради від
18.07.2018 №438 «Про встановлення тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій»
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою про затвердження Програми з організації
поточного ремонту та утримання об’єктів
благоустрою на 2019-2020 роки у м.Слов’янськ
Про утримання міських вулиць (доріг) в осінньозимовий період 2018-2019 років
Про клопотання перед міською радою про внесення
змін та доповнень до рішення міської ради від
16.03.2018 № 4-ХLII-7 «Про затвердження Переліку
об’єктів
та
заходів
житлово-комунального
господарства, фінансування яких у 20118 році буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету
розвитку м.Слов’янська»
Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету від 06.05.2015 №258 «Про затвердження
норм надання послуг з вивезення побутових

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
8. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
9. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
10. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
11. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
12. СЛУХАЛИ :

відходів на території Слов’янської міської ради»
Башкаєв В.Г.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 913-919 додаються )
Про
затвердження
Регламенту
виконавчого
комітету Слов’янської міської ради
Бабенко Т.І.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 920
додається )
Про клопотання перед міською радою про внесення
змін до рішення Слов’янської міської ради від
20.08.2018 №14-L-7 «Про затвердження Програми з
утримання та розвитку комунального підприємства
«Парк культури і відпочинку» міста Слов’янська на
2018 рік»
Олійник М.М.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 921
додається )
Про закріплення нерухомого та рухомого майна на
праві оперативного управління за відділом освіти
Слов’янської міської ради
Рубльовський І.М.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 922
додається )
Про затвердження Порядку організації і проведення
особистих, виїзних прийомів громадян та
телефонного зв’язку «Гаряча лінія» з питань, що
належать до компетенції Слов’янської міської ради
у новій редакції
Куля М.А.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 923
додається )
Блок питань:
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою щодо затвердження Порядку проведення
конкурсу
на
зайняття
посади
керівника
комунального
закладу
охорони
здоров’я
Слов’янської міської ради

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :

Джим О.Ю.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 924 -925 додаються )

13. СЛУХАЛИ :

Блок питань :

Про клопотання про присвоєння почесного звання
«Мати-героїня»
Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Слов’янської міської ради від 17.05.2006
№ 319/5 «Про затвердження Положення про
координаційну раду з питань подальшого розвитку
фізичної культури та спорту в місті Слов’янську та
її складу»

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
14. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
15. СЛУХАЛИ :

Про
порядок
надання
платних
послуг
комунальними закладами фізичної культури і
спорту Слов’янської міської ради
Брянська П.В.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 926-928 додаються )
Блок питань :
Про встановлення режиму роботи
Про встановлення режиму роботи
Яковенко О.Г.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 929-930 додаються )
Блок питань :
Про внесення змін до Комісії щодо розгляду заяв
членів сімей загиблих військовослужбовців та осіб
з інвалідністю про виплату грошової компенсації
Про клопотання перед міською радою про внесення
змін до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9LХХI-6 «Про затвердження Програми соціального
захисту деяких категорій мешканців на території
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в
межах власних повноважень»
Про надання одноразової матеріальної допомоги
громадян, власникам квартир, будинків приватного
сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані
внаслідок проведення анти терористичної операції
при повторному зверненні
Про надання одноразової матеріальної допомоги
Ременюк Н.О.
Про надання одноразової матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам
Про надання згоди на реєстрацію місця проживання
Петрусь К.О.

Про подання щодо можливості
опікуна над гр.Кисловою В.О.

призначення

Про внесення змін до рішення виконкому від
13.06.20188 № 386 «Про внесення змін до рішення
виконкому від 21.02.2018 №113 «Про затвердження
річних витрат на фінансову підтримку громадських
організацій ветеранів та інвалідів у 2018 році» ( у
новій редакції)

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
16. СЛУХАЛИ :

Про подання щодо можливості призначення
опікуна над гр.Євсюковою О.Г.
Альохіна О.Є.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 931-939 додаються )
Блок питань:
Про затвердження передавального акту щодо
припинення юридичної особи-КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
ЗДОРОВ’Я»
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою
Про зміни до фінансового плану на 2018 рік
комунального підприємства «ЖЕК № 4»
Про передачу майна комунальної власності
територіальної громади м.Слов’янська в тимчасове
безоплатне
користування
(позичку)
СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПРИЯННЯ»
Про надання згоди на списання майна комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська,
яке знаходиться на балансі комунального
підприємства
Слов’янської
міської
ради
«Водозниження»
Про надання згоди на списання майна комунальної
власності територіальної громади м. Слов’янська,
яке знаходиться на балансі комунального
підприємства «Наружное освещение»

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
17. СЛУХАЛИ :

Про клопотання перед Слов’янською міською
радою
Ярова А.Л.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 940-947 додаються )
Блок питань :
Про видалення дерев спеціального призначення по

вул.Вільна
Про видалення дерева по вул.Барвінковська,129
Про видалення дерев по вул.Свободи,37
Про видалення дерев по вул.Бульварна,2
Про видалення дерев по вул. Ярослава Мудрого,
68-В
Про видалення дерев
вул.Л.Толстого,12

по

вул.Банківська,81а;

Про видалення дерева по пров.Героїв Чорнобиля,28
(ДНЗ № 55)
ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
18. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
19. СЛУХАЛИ :

Про об’єкти благоустрою зеленого господарства
Соловей Л.В.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 948- 954 додаються )
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою про внесення змін та доповнень до рішення
міської ради від 20.12.2017 №15-ХХХVIII-7 «Про
затвердження Програми економічного і соціального
розвитку території Слов’янського міської ради на
2018 рік» (зі змінами та доповненнями)
Сміренський В.В.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 955
додається )
Блок питань:
Про розгляд звернення управління комунальної
власності Слов’янської міської ради
Про розгляд звернення гр.Голубова О.М.
Про розгляд звернення гр.Трофименко Л.М.
Про розгляд звернення гр.Вишні Р.С.,
гр..Вишні О.В.
Про демонтаж самовільно встановленої тимчасової
споруди
для провадження підприємницької
діяльності по пров.Солов’яненка Анатолія, буд.1
(кіоск)
Про демонтаж самовільно встановленої тимчасової
споруди
для провадження підприємницької
діяльності по пров.Солов’яненка Анатолія, буд. 1
(кіоск)

Про розгляд звернення управління комунальної
власності Слов’янської міської ради
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
20. СЛУХАЛИ :

Про розміщення зовнішньої реклами
Корепанов Ф.Ф.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 956- 962 додаються )
Блок питань
Про проведення технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту міста Слов’янська
Про врахування виконавчим комітетом міської ради
результатів консультацій з громадськістю з питання
необхідності затвердження міської цільової
Програми забезпечення мінімально достатнього
рівня безпеки населення і територій міста
Слов’янська
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та природного характеру на 20192020 роки
Про призначення керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій
Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету від 22.07.2016р. № 499 «Про утворення
міських органів з евакуації».

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Про клопотання перед міською радою щодо
затвердження Програми забезпечення мінімально
достатнього рівня безпеки населення і територій
міста Слов’янська від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 20192020 роки
Нікулеско С.Б.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 963 - 967 додаються )

В.М. ЛЯХ

