
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 19 
засідання виконавчого комітету 

 
  20.06. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 10.00 

 Закінчено засідання: 10.30 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Секлецов А.В. - заступник міського голови 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
Рубан А.Є. - 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» 
Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 

художньої кераміки Слов’янська» 
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 : 
 

Огаркова О.А. відпустка 
Шаульська В.В. відпустка 
Омельченко С.О. відпустка 
Шуткевич О.П. відпустка 
Підлісний Ю.І. 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 дозвіл укладання договорів дарування 
ДОПОВІДАЛА: Цвєткова О.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 388/1 – 388/4    додаються ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про надання повної цивільної дієздатності  
ДОПОВІДАЛА: Цвєткова О.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 389    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про встановлення порядку спілкування з 

дитиною 
ДОПОВІДАЛА: Цвєткова О.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 390    

додається ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про призначення Макарової Лілії Анатоліївни 

опікуном над майном Шостака Ярослава 
Вікторовича 

ДОПОВІДАЛА: Цвєткова О.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 391    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини-сироти, Чхан 

Валентині Олександрівни  
ДОПОВІДАЛА: Цвєткова О.А. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 392    

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

батьківського піклування Рябову Дмитру 
Володимировичу 

ДОПОВІДАЛА: Цвєткова О.А. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 393    
додається ) 

  
8. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

надання згоди на продаж ½ частки житлового 
будинку 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 394    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

 №№ 395/1 – 395/2   додаються ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про зміну договору найму жилого приміщення 

внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ ї 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 396    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про приватизацію квартири 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 397    

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

радою про внесення змін 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 № 398    

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

радою про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від від 16.03.2018 № 3-ХL11-7 «Про 
затвердження міської програми «Організація 
відпочинку і оздоровлення дітей і молоді 
м.Слов’янськ на 2018 -2022 роки» 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 399    

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

комітету Слов’янської міської ради від 
21.03.2018 № 197 «Про проведення чергових 
призовів громадян України на строкову 
військову службу до лав Збройних Сил України 



та інших військових формувань у 2018 році» 
ДОПОВІДАЛА: Джим О.Ю. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 400    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про надання разової матеріальної допомоги 

особам похилого віку, які досягли 100-річного 
віку 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 401    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення та Склад комісії 

щодо призначення житлових субсидій, пільг на 
житлово-комунальні послуги, державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 
виняткових випадках (в новій редакції) 

ДОПОВІДАЛА: Лисицька О.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 402    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАЛА: Яковенко О.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 403/1 – 403/2   додаються ) 
  
18. 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» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 404    

додається ) 
  
19. 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 здійснюватися за 
рахунок коштів бюджету розвитку 
м.Слов’янська» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 405    

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

радою  
ДОПОВІДАЛА: Ярова О.Л. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 406    



додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 407    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення гр-н 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 408/1 – 408/3   додаються ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                        В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  
2-39-70 
 
 


