
 
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

виконавчий  комітет 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 6 
засідання виконавчого комітету 

 
 21.02. 2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.30 
 
 
 
 

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  : 
 

Лях В.М. -     міський голова 
Кім Ж.М. - секретар міської ради 
Огаркова О.А. - керуючий справами виконкому  
Підлісний Ю.І. - заступник міського голови 

 
 

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 : 
 

Бондаренко В.В. відрядження  
Діденко Д.І. відпустка 
Омельченко С.О. відпустка 
Сіваш Д.В. відпустка 
Шаульська В.В.  
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 клопотання перед Слов’янською міською 

радою про затвердження Програми розвитку 
культури міста Слов’янська на 2018 рік  

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 96    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про встановлення опіки  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 97    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про згоду на зняття з реєстрації місця 

проживання дитини, позбавленої батьківського 
піклування 

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

№№ 98/1 – 98/3    додаються ) 
  
5. СЛУХАЛИ : Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 99    

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про влаштування на повне державне утримання  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 100    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про згоду на реєстрацію міця проживання 



дитини без згоди батька 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 101    

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

батьківського піклування 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 102    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про створення на базі прийомної сім’ ї  
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 103    

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

№№ 104/1 – 104/2    додаються ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про розгляд житлових питань 
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 105    

додається ) 
  
12. СЛУХАЛИ : Про узгодження списків перереєстрації 

громадян, що перебувають на квартирному 
обліку на підприємствах, установах і 
організаціях міста 

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 106    

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

радою про внесення змін до рішення міської  
ради до рішення міської ради від 20.12.2017 №15-
ХХХУ111-7 «Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2018 рік» (із 
змінами та доповненнями) 

ДОПОВІДАЛА: Чернецька І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 107    

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

радою про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 24.12.2016 № 18-Х1Х-7 «Про 
затвердження міської програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Слов’янську на 
2017-2021 роки «Спорт. Здоров’я. Майбутнє.» 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 108    
додається ) 

  
15. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

затвердження Програми розвитку освіти міста 
Слов’янська на 2018-2020 роки 

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 109    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про Програму зайнятості населення м. 

Слов’янська на 2018-2020 роки 
ДОПОВІДАЛА: Савченко Л.Г. 
ВИCТУПИЛИ : Семенець О.Я., Лях В.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 110    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про внесення доповнень до рішення виконкому 

міської ради від 19.12.2017 №817 «Про 
організацію громадських робіт на території 
м.Слов’янська у 2018 році» 

ДОПОВІДАЛА: Савченко Л.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 111    

додається ) 
  
18. СЛУХАЛИ : Про розгляд скарги ФОП Горват Ольги 

Вагіфівни 
ДОПОВІДАЛА: Пономаренко К.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 112    

додається ) 
  
19. СЛУХАЛИ : Про затвердження річних витратна фінансову 

підтримку громадських організацій ветеранів та 
інвалідів у 2018 році 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 113    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про проведення міського огляду з охорони праці 

на території Слов’янської міської ради 
ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 114    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про надання разової грошової допомоги 

батькам загиблих в Афганістані воїнів-
інтернаціоналістів 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 115    

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



надання пільг особам з інвалідністю по зору до 
18 років 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 116    

додається ) 
  
23. СЛУХАЛИ : Про подання щодо можливості призначення 

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

№№ 117/1 – 117/2   додаються ) 
  
24. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською радою про 

затвердження Переліку об’єктів та заходів 
житлово-комунального господарства, 
фінансування яких у 2018 році необхідно 
здійснювати за рахунок коштів бюджету 
розвитку м. Слов’янська 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 118    

додається ) 
  
25. СЛУХАЛИ : Про затвердження актів обстеження об’єктів, які 

не мають балансоутримувача та власника 
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 119    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про затвердження Статуту  КОМУНАЛЬНОГО 

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

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 120    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська з 
балансу комунального лікувально-
профілактичного закладу «Вузлова лікарня м. 
Слов’янська» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 121    

додається ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про списання майна комунальної власності 

територіальної громади м. Слов’янська, яке 
знаходиться на балансі комунального 
лікувально-профілактичного закладу «Вузлова 
лікарня м.Слов’янська» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 122    



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

комунальної власності територіальної громади 
м. Слов’янська, яке знаходиться на балансі 
комунального підприємства Слов’янської 
міської ради «Словміськводоканал» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 123    

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

радою 
ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 124    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 125/1 – 125/7   додаються ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про розміщення зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 126    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення комунального закладу 

«Слов’янський краєзнавчий музей» 
ДОПОВІДАВ: Пахмов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 127   

додається ) 
  
34. СЛУХАЛИ : Про звільнення ФОП від оплати за розміщення 

зовнішньої реклами 
ДОПОВІДАВ: Пахомов О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 128/1 – 128/2   додаються ) 
  
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                    В.М. ЛЯХ 
 
 
 
 
 
Бабенко Тетяна Ігорівна  
2-39-70 



 
 


