
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 22 
засідання виконавчого комітету 

 
 18.07. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.40 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
Підлісний Ю.І. - заступник міського голови 
Рубан А.Є. - заступник міського голови 
Секлецов А.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» 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 
 

Огаркова О.А. на лікарняному 
Шуткевич О.П.  
Семенець О.Я.  
Степанов В.В. відпустка 
 
 

 
 
 
 
 
1. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання 

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

прийнятий, додається ) 
  
2. СЛУХАЛИ : Про врахування виконавчим комітетом 

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

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 437    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій  

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИСТУПИЛИ : Зонтов О.В., Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 438    

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

17.07.2013 № 409 «Про створення міської комісії 
з безхазяйного нерухомого майна, об’єктам 
соціальної інфраструктури, що не мають 
балансоутримувачів та власників» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 439    

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

радою про погодження Інвестиційної програми 
комунального підприємства Слов’янської 



міської ради «Словміськводоканал» на 2018 рік 
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 440    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
28.08.2006 № 514 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 441    

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

радою про внесення змін до рішення міської 
ради від 05.04.2017 № 31-ХХ11-7 «Про 
затвердження «Цільової Програми з 
капітального ремонту мереж зовнішнього 
освітлення внутрішньоквартирних  в’ їздів, 
проїздів та провулків території Слов’янської 
міської ради на 2017-2018 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 442    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед 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 № 443    

додається ) 
  
9. 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 № 444    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про затвердження актів приймання-передачі 

майна з власності приватного акціонерного 
товариства «Бетонмаш» у комунальну власність 
територіальної громади м.Слов’янська  

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 445    



додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА» 

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 446    

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про затвердження передавального акту щодо 

припинення юридичної особи-
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА» 

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 447    

додається ) 
  
13. СЛУХАЛИ : Про надання згоди на списання майна 

комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська, яке знаходиться на балансі 
комунального закладу «Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей  в 
м.Слов’янську Донецької області» 

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 448    

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська з балансу 
Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 449    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 01.03.2017 №164 
«Про створення робочої групи з розробки 
критеріїв, відповідно до яких утворення 
Наглядової ради комунального підприємства с 
обов’язковим, та проекту положення про 
Наглядову раду комунального підприємства 
Слов’янської міської ради» 

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 450    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про передачу нежитлового приміщення, яке 

розташоване в житловому будинку по 
вул.Банківська,79, у м.Слов’янську на баланс 



об’єднанню співвласників багатоквартирного 
будинку «Банківська 79» 

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 451    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська в 
тимчасове безоплатне користування (позичку) 
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ГРОМАДСЬКІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ» 

ДОПОВІДАЛА: Лічинська О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 452    

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

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 453    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 454    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 455/1 – 455/4   додаються ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про приватизацію житлового приміщення в 

гуртожитку 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 456    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу громадської комісії по 

житловим питанням у новій редакції 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 457    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 458    

додається ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про встановлення піклування 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  



№№ 459/1 – 459/2   додаються ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів дарування 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 460    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договорів дарування та 

купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 461    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про дозвіл укладання договору купівлі-продажу 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 462/1 – 462/2   додаються ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації місця 

проживання дитини та реєстрацію місця 
проживання дитини без згоди батька 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 463/1- 463/3    додаються ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації місця 

проживання дитини, позбавленої батьківського 
піклування 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 464    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки над малолітньою Чхан 

Валентиною Олександрівною 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 465    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про розгляд вимоги в.о. начальника ВДВС 

Слов’янського міськрайонного управління 
юстиції від 21.05.2018 № 42005704 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 466    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на реєстрацію місця проживання 
ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 467    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення та складу комісії 

Координаційної ради у справах дітей при 



виконкомі Слов’янської міської ради з питань 
соціального  захисту та профілактики 
правопорушень 

ДОПОВІДАЛА: Калашникова Т.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 468    

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про План роботи виконавчого комітету 

Слов’янської міської ради на 111 квартал 2018 
року 

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 469    

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

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 20.12.2017 № 16-ХХХV111-7 «Про 
міський бюджет на 2018 рік» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 470    

додається ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою щодо 

створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

ДОПОВІДАЛА: Волковська Т.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 471    

додається ) 
  
37. СЛУХАЛИ : Про передачу проектно-кошторисної 

документації «Будівництво спортивного 
майданчика зі штучним покриттям за адресою: 
м.Слов’янськ, вул.Ясна,19 (ЗОШ № 13)» 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 472    

додається ) 
  
38. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 28.11.2016 № 796 
«Про комісію з контролю за виконанням 
перевізниками умов договорів на перевезення 
пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування в місті Слов’янську» 
(із змінами) 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 473    

додається ) 
  
39. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 17.04.2015 № 213 



«Про утворення конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників на 
міських автобусних маршрутах загального 
користування в місті Слов’янську» (із змінами) 

ДОПОВІДАЛА: Макієнко Р.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 474    

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

комітету міської ради від 15.02.2017 № 99 «Про 
створення міжвідомчої робочої групи з питань 
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 
підвищення рівня оплати праці та дотримання 
норм законодавства в частині мінімальної 
заробітної плати на території заробітної плати 
на території Слов’янської міської ради.» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 475    

додається ) 
  
41. СЛУХАЛИ : Про створення Комісії щодо розгляду заяв на 

виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб, які брали участь у бойових діях 
на території інших держав, а також членів їх 
сімей. 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 476  

додається ) 
  
42. СЛУХАЛИ : Про надання одноразової матеріальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 477/1 – 477/2   додаються ) 
  
43. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

опікуна над гр.Зінченко Б.Л. 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 478    

додається ) 
  
44. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положень про деякі дорадчі 

органи Слов’янської міської ради з питань 
розгляду звернень громадян у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 479    

додається ) 
  
45. СЛУХАЛИ : Порядок розгляду звернень, що надійшли через 

державну установу «Урядовий контактний 
центр» 



ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 480    

додається ) 
  
46. СЛУХАЛИ : Про затвердження Методики оцінювання рівня 

організації роботи із зверненнями громадян у 
відділах та управліннях міської ради, 
комунальних підприємствах та управліннях 
міської ради, комунальних підприємствах та 
підприємств, які надають житлово-комунальні 
послуги населенню /нова редакція/ 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 481   

додається ) 
  
47. СЛУХАЛИ : 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 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 482    

додається ) 
  
48. СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку розгляду письмових 

звернень, громадян у Слов’янській міській раді 
у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №  483    

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

прийомів, проведення телефонного зв’язку з 
населенням міста «Гаряча лінія» міського 
голови, заступників міського голови на 2018 рік 
у новій редакції 

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 484    

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

комітету від 15.07.2015 №361 «Про створення 
Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва у м.Слов’янську» 

ДОПОВІДАЛА: Матвієнко А.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 485    

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

комітету від 01.06.2016 №377 «Про затвердження 
Положення про тендерний комітет Слов’янської 
міської ради і складу тендерного комітету 



Слов’янської міської ради» 
ДОПОВІДАЛА: Матвієнко А.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 486    

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

радою про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 20.12.2017 №15-
ХХХV111-7 «Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2018 рік» (із 
змінами та доповненнями) 

ДОПОВІДАЛА: Матвієнко А.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 487    

додається ) 
  
53. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 488    

додається ) 
  
54. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 489    

додається ) 
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