
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 10 
засідання виконавчого комітету 

 
 21.03.2018р. 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 9.00 

 Закінчено засідання: 9.45 
 
 
 
 

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 
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 : 
 

Омельченко С.О. відрядження 
Петрова Н.М.  
Семенець О.Я.  
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Альохіна О.Є. Начальник Управління соціального 

захисту населення (1) 
2 Діденко Д.І. Заступник міського голови (1) 
3 Корепанов Ф.Ф. Завідувач сектору з питань 

містобудування та архітектури 
управління містобудування та 
архітектури (1) 

4 Кубиткіна  С.М. Начальник інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю (1) 

5 Секлецов А.В. Начальник управління житлово-
комунального господарства Слов’янської 
міської ради (1) 

6 Усіченко Н.М. Начальник юридичного управління (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 стан кадрової роботи в Слов’янській 

міській раді та реалізацію вимог Закону України 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування» у 2017 році 

ДОПОВІДАВ: Борисенко Р.О. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 168    

додається ) 
  
3. СЛУХАЛИ : Про хід виконання Програми розвитку культури 

м.Слов’янська за 2017 рік, затвердженої 
рішенням Слов’янської міської ради від 
15.02.2017р. №22-ХХ-7 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №169    

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про звіт директора комунального підприємства 



Слов’янської міської ради «ЖЕК №6» 
ДОПОВІДАЛА: Струк Н.М. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 170  

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

19.07.2017 №512/3 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 171   

додається ) 
  
6. СЛУХАЛИ : Про закріплення права користування житловим 

приміщенням за Шостаком Ярославом 
Вікторовичем 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 172    

додається ) 
  
7. СЛУХАЛИ : Про призначення особи, яка буде представляти 

інтереси дітей, Желтоног Марини 
Олександрівни, на час здійснення права на 
спадкування  

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 173    

додається ) 
  
8. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу територіальному 

сервісному Центру в м. Краматорську №1443 
регіонального сервісного Центру МВС в 
Донецькій області 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.  
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 174    

додається ) 
  
9. СЛУХАЛИ : Про призначення Долуденко Тетяни Василівни 

опікуном над майном неповнолітньої Федотової 
Валерії Сергіївни 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 175    

додається ) 
  
10. СЛУХАЛИ : Про звільнення від повноважень опікуна 

Дейнеки Ріти Іванівни 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 176    

додається ) 
  
11. СЛУХАЛИ : Про визначення місця проживання дітей 
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 177    

додається ) 
  



12. СЛУХАЛИ : Про дозвіл на видачу свідоцтва про право 
власності на ½ частку в спільному майні 
подружжя 

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 178    

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

радою щодо розгляду звіту про Підсумки 
виконання Програми економічного і 
соціального розвитку території Слов’янської 
міської ради за 2017 рік 

ДОПОВІДАЛА: Чернецька І.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 179    

додається ) 
  
14. СЛУХАЛИ : Про врахування виконавчим комітетом 

Слов’янської міської ради результатів 
консультацій з громадськістю з питання «Про 
передачу нежитлових будівель та споруд 
позаміського закладу оздоровлення та 
відпочинку «Лісова казка» у спільну власність 
територіальних громад, сіл, селищ, міст, що 
перебуває в управлінні обласної ради» 

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М. 
ВИСТУПИЛИ : Підлісний Ю.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 180    

додається ) 
  
15. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на встановлення 

пам’ятного знаку щодо увічнення пам’яті 
загиблих під час АТО 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 181    

додається ) 
  
16. СЛУХАЛИ : Про врахування виконавчим комітетом 

Слов’янської міської ради результатів 
консультацій з громадськістю з питання «Про 
обговорення варіантів напису на пам’ятному 
знаку на території КП «Парк культури і 
відпочинку» за адресою: вул.Лозановича,7 у 
місті Слов’янську» 

ДОПОВІДАЛА: Гусейнова О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 182    

додається ) 
  
17. СЛУХАЛИ : Про погодження інвестиційних проектів 
ДОПОВІДАВ: Рубан А.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 183    

додається ) 
  



18. СЛУХАЛИ : Про План роботи виконавчого комітету 
Слов’янської міської ради на 11 квартал 2018 
року 

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 184    

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

радою про затвердження Переліку 
автомобільних доріг м.Слов’янська на 
проведення поточного ремонту у 2018 році 

ДОПОВІДАВ: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 185    

додається ) 
  
20. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту будівництва  
ДОПОВІДАВ: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 186    

додається ) 
  
21. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту будівницва 
ДОПОВІДАВ: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 187    

додається ) 
  
22. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту будівницва 
ДОПОВІДАВ: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 188    

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

радою про встановлення розміру кошторисної 
заробітної плати при визначенні вартості 
будівництва (нового будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту, технічного 
переоснащення) об’єктів, що здійснюється за 
рахунок коштів міського бюджету м. Слов’янськ  

ДОПОВІДАВ: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 189    

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

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 29.12.2014 № 9-LХХ1-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту 
деяких категорій мешканців на території 
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в 
межах власних повноважень» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 190    

додається ) 
  



25. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед міською про внесення 
змін до рішення Слов’янської міської ради від 
26.07.2017 №5-ХХ1Х-7 « Про затвердження 
Програми сприяння діяльності Управління 
соціального захисту населення Слов’янської 
міської ради щодо покращення соціального 
обслуговування населення на 2017-2020 роки» 

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 191    

додається ) 
  
26. СЛУХАЛИ : Про встановлення режиму роботи 
ДОПОВІДАЛА: Півовар І.Б. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 192    

додається ) 
  
27. СЛУХАЛИ : Про видалення дерев  
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№193/1- 193/2    додаються ) 
  
28. СЛУХАЛИ : Про проведення двомісячника благоустрою та 

Дня довкілля на території Слов’янської міської 
ради 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИСТУПИЛИ : Шуткевич О.П. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 194    

додається ) 
  
29. СЛУХАЛИ : Про проведення обліку безхазяйних відходів, 

місць їх накопичення на території Слов’янської 
міської ради 

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 195    

додається ) 
  
30. СЛУХАЛИ : Про проведення на території міської ради 

операції «Нерест -2018» 
ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 196    

додається ) 
  
31. СЛУХАЛИ : Про проведення чергових призовів громадян 

України на строкову військову службу до лав 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань у 2018 році 

ДОПОВІДАВ: Кодиров Я.С. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 197    

додається ) 
  
32. СЛУХАЛИ : Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади м.Слов’янська в 



тимчасове  безоплатне користування (позичку) 
громадській організації «Новий імпульс» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 198    

додається ) 
  
33. СЛУХАЛИ : Про списання на позабалансовий рахунок майна 

комунальної власності територіальної громади 
м.Слов’янська, яке знаходиться на балансі 
відділу освіти Слов’янської міської ради 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 199    

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

обладнання для облаштування спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям розміром 
42х22м. від комунальної фізкультурно-
оздоровчої установи «Донецький обласний 
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» до комунальної власності територіальної 
громади м.Слов’янська 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 200    

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

радою про припинення юридичної особи  - 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА» у 
зв’язку реорганізацією шляхом перетворення  у 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА 
СЛОВ’ЯНСЬКА» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 201    

додається ) 
  
36. СЛУХАЛИ : Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДЛУ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА М.СЛОВ’ЯНСЬКА» у 
новій редакції 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 202    

додається ) 
  
37. СЛУХАЛИ : Про призначення керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 
ДОПОВІДАВ: Нікулеско С.Б. 



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 203    
додається ) 

  
38. СЛУХАЛИ : Про розгляд звернення громадян 
ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення  

№№ 204/1 – 204/204/5    додаються ) 
  
39. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому 

Слов’янської міської ради від 15.08.2012 № 473 
«Про розгляд звернення Слов’янського 
психоневрологічного інтернату» 

ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 205    

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


