
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 2 
засідання виконавчого комітету 

 
  17.01. 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» 

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» 
 
 
 
 
 
 

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 : 
 

Омельченко С.О. відрядження 
Семенець О.Я.  
Шуткевич О.П.  
 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 20    

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

17.05.2017р.№349  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 21    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про звільнення від повноважень піклувальника  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 22/1 – 22/2   додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 23    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про втрату статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 24    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про створення на базі прийомної сім’ ї  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 25    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 



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

№№ 26/1 – 26/2  додаються ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 27/1 – 27/2    додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про розподіл та надання жилого приміщення з 

фонду міської ради 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 28/1 – 28/2   додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 29    

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

06.12.2017 № 767 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 30    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про заміну правовстановлюючих документів 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 31    

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

05.10.2016р. №695  
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 32    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 33    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про затвердження Порядку надання 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян, мешканців м. 
Слов’янськ, м. Святогірськ авто-
електротранспортом на міських маршрутах 
загального користування м. Слов’янська за 
рахунок коштів міського бюджету 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 34    
додається ) 

  
17. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 

радою ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (в новій редакції) 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 35    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев  
ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 36    

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

радою про внесення змін до Програми «Охорона 
навколишнього природного середовища та 
екологічна безпека м. Слов’янська на 2016-2018 
роки» 

ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 37    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про видалення аварійних дерев, розташованих 

на території міської ради в зонах загального 
користування та спеціального призначення 

ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 38    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про хід виконання «Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень м. Слов’янська 
на 2015-2018 роки» за період 2015-2017 роки 

ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 39    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про створення робочої групи 
ДОПОВІДАЛА: Громова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 40    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про перелік підприємств, установ та 

організацій, на яких засуджені особи відбувають 
покарання у виді громадських безоплатних 
суспільно корисних робіт, та особи, які вчинили 
правопорушення, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у виді громадських 
робіт, та визначення видів робіт на 2018 рік 



ДОПОВІДАВ: Солод Д.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 41    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 42    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про стан ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників у 2017 році 
та заходи щодо його поліпшення у 2018 році 

ДОПОВІДАВ: Смєлков Д.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 43    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 44    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення ПАТ «Державний 

ощадний банк України» 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 45    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО 
ЗАКЛАДУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» у новій 
редакції 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 46    

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

радою 
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 47    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу відділу у справах сім’ ї, молоді фізичної 
культури та спорту Слов’янської міської ради  

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 48    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позичку) 



СЛОВ’ЯНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ГРОМАДСЬКІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «СПРИЯННЯ» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 49    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про надання згоди на списання основних засобів 

з балансу комунального лікувально-
профілактичного закладу «Міська клінічна 
лікарня м. Слов’янська» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 50    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про закріплення майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська на праві 
оперативного управління за комунальним 
закладом «Спортивний клуб за місцем 
проживання «Культурно-спортивний центр» 

ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 51    

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


