
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 

ПРОТОКОЛ  № 15 
засідання виконавчого комітету 

 
16.05. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 10.00 
 
 

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 
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 : 
 

Сіваш Д.В. відпустка 
Семенець О.Я.  
 



ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Альохіна О.Є. Начальник УСЗН (1,2) 
2 Башкаєв В.Г. Начальник управління комунальної 

власності (1) 
3 Джим О.Ю. Начальник відділу охорони здоров’я (1) 
4 Колодій І.В. Начальник Слов’янської оДПІ ГУ ДФС в 

Донецькій області (1) 
5 Міщенко О.М. Начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, 

фізичної культури і спорту (1) 
6 Олійник  М.М. Начальник відділу культури (1) 
7 Павлова В.М. Начальник ЦСССДМ (1) 
8 Рубан А.Є. Начальник управління інвестицій, 

енергоефективності та зовнішніх відносин 
(1) 

9 Рубльовский І.М. Начальник відділу освіти (1) 
10 Заруба О.В. Заступник начальника УЖКГ (1) 
11 Соколова О.С. Начальник служби у справах дітей (1) 

 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 1 квартал 2018 року 

ДОПОВІДАЛА: Мізенко І.Т. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 296    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про підсумки роботи Слов’янського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України 
Донецької області за 2017 рік та пріоритети 
діяльності щодо реалізації завдань Стратегії 
модернізації та розвитку Пенсійного фонду 
України на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЛА: Литвиненко О.В. 
ВИСТУПИЛИ : Шуткевич О.П., Степанов В.В., Бондаренко В.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 297    

додається ,  Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
4. 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 1 



квартал 2018 року 
ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИСТУПИЛИ : Бондаренко В.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 298  

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній  ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про надання населенню житлових субсидій на 

опалювальний період 2017-2018рр 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 299    

додається, Кім Ж.М. – не голосував,  відсутній ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про підготовку місць масового відпочинку 

населення у 2018 році 
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 300    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

надання згоди на продаж 41/100 частки 
квартири 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 301    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 

302/1-302/2    додаються, Кім Ж.М. – не голосував, 
відсутній ) 

  
9. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 303    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання 

Гринькової Софії Романівни 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 304    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування, Гриньковій Софії 
Романівні 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 305    

додається, Кім Ж..М. – не голосував, відсутній ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  
№№ 306/1 – 306/2   додаються, Кім Ж.М. – не 
голосував, відсутній ) 

  
13. СЛУХАЛИ : Про вибуття Яшина Миколи Сергійовича з 

дитячого будинку сімейного типу Сербіної Ірини 
Павлівни та Сербіна Володимира 
Миколайовича  

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 308   

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 309/1 – 309/2   додаються, Кім Ж.М..- не 
голосував, відсутній ) 

  
15. СЛУХАЛИ : Про дозвіл надання амбулаторної психіатричної 

допомоги  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 310    

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

20.04.2016 №282 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 311    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації та реєстрацію 

місця проживання дитини, позбавленої 
батьківського піклування 

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

№№ 312/1 – 312/2   додаються, Кім Ж.М. – не 
голосував, відсутній ) 

  
18. СЛУХАЛИ : Про тимчасове влаштування дитини Рипаленко 

Юлії Володимирівни до будинку дитини 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 313    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 314    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів дарування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 315    



додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою щодо оздоровлення та відпочинку дітей в 
ПЗОВ «Лісова казка» у 2018 році 

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 316    

додається, Кім Ж.М. – не голосував, відсутній ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською радою про 

затвердження норм витрат матеріального 
забезпечення проведення та участі у 
фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах, 
матеріальне забезпечення їх учасників» 

ДОПОВІДАЛА: Жужукіна С.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 317    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про виконання Плану роботи виконавчого 

комітету Слов’янської міської ради за 1 квартал 
2018 року 

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 318    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
24.01.2018 № 52 «Про затвердження 
Орієнтовного плану проведення виконавчим 
комітетом Слов’янської міської ради 
консультацій з громадськістю на 2018 рік» 

ДОПОВІДАВ: Кравченко Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 319    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою щодо спів 

фінансування при створені «Соціального офісу» 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 320    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 321    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 322    

додається ) 
  



28. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 
радою про визнання рішення Слов’янської 
міської ради від 27.02.2007 №119-Х-5 «Про 
затвердження Правил благоустрою території 
Слов’янської міської ради» таким, що втратило 
чинність 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 324    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про проведення виконавчим комітетом 

Слов’янської міської ради консультацій з 
громадськістю з питання необхідності 
встановлення економічно  обґрунтованих 
тарифів і споруд та придбання будинків і споруд 
та придбання територій багатоквартирних 
житлових будинків комунальної власності 
територіальної громади м.Слов’янськ 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 325    

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

радою про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 06.04.2018 «29-ХL1V-7 
«Про затвердження Переліку автомобільних 
доріг м.Слов’янська на проведення поточного 
ремонту у 2018 році» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 326    

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

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 16.03.2018 № 4-ХL11-7 «Про 
затвердження Переліку об’єктів та заходів 
житлово-комунального господарства, 
фінансування яких у 2018 році буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету 
розвитку м.Слов’янська» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 327    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «ВОДОЗНИЖЕННЯ» у новій редакції 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 328    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про схвалення Програми здійснення заходів 



щодо набуття територіальною громадою міста 
Слов’янська права власності на безхазяйні речі, 
знахідки на 2018-2020р.р. у новій редакції та 
клопотання перед Слов’янською міською радою 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 329    

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

радою 
ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 330    

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

радою 
ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 331    

додається ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 332    

додається ) 
  
37. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення гр.Бондаренка Д.В. (що 

діє в інтересах ПрАТ «Бетонмаш») 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 333    

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


