
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
виконавчий  комітет 

 
ПРОТОКОЛ  № 7 

засідання виконавчого комітету 
 

  27.02. 2018р 
м. Слов’янськ 

Початок засідання: 15.00 

 Закінчено засідання: 15.30 
 
 

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 
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» 
Семенець О.Я. голова Ради ГО «Союз виробників 

художньої кераміки Слов’янська» 
Степанов В.В. головний лікар КЛПЗ «Міська клінічна 

лікарня» 
Шуткевич О.П. голова наглядової ради ВАТ «Комплекс-

Центр» 
 
 

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 : 
 

Діденко Д.І. відпустка 
Омельченко С.О. відпустка 
 
 
 



ПЕРЕЛІК 
запрошених на засідання виконкому 

 
1 Альохіна О.Є. Начальник УСЗН (1) 
2 Міщенко О.М Начальник відділу у справах сім’ ї , 

молоді, фізичної культури та спорту (1) 
3 Рубан А.Є. Начальник управління інвестицій, 

енергоефективності та зовнішніх відносин 
(1) 

4 Павлова В.М. Начальник ЦСССДМ (1) 
5 Рубльовський І.М. Начальник відділу освіти (1) 
6 Джим О.Ю. Начальник відділу охорони здоров’я (1) 
7 Секлецов А.В. Начальник УЖКХ 
8 Башкаєв В.Г. Начальник управління комунальної 

власності (1) 
9 Соколова О.С. Начальник служби у справах дітей (1) 
10 Олійник М.М. Начальник відділу освіти (1) 
11 Ковальова О.Ф. Начальник управління економічного і 

соціального розвитку (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 клопотання перед міською радою про 

затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 2017 рік 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 129    

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

внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 20.12.2017 № 16-ХХХУ111-7 «Про 
міський бюджет на 2018 рік» 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 130  

додається ) 
  
4. СЛУХАЛИ : Про встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів 
ритуальних послуг, що надаються КП «Контора 
похоронного обслуговування» 

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 131    

додається ) 
  



5. СЛУХАЛИ : Про клопотання перед Слов’янською міською 
радою про припинення юридичної особи- 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ЗДОРОВ’Я» шляхом приєднання до 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР 
МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 132    

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

радою щодо звернення до Кабінету Міністрів 
України про передачу з державної у комунальну 
власність територіальної громади м. 
Слов’янська світлофорних об’єктів, які 
розташовані на території міста Слов’янська 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 133    

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

радою про продаж на аукціоні за методом 
зниження ціни об’єкта приватизації-нежитлової 
будівлі та пральні, розташованих за адресою: м. 
Слов’янськ, вул.Світлодарська (колишня 
Чубаря), 60 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 134    

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

радою про створення юридичної особи- 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
СЛОВ’ЯНСЬКЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ГРЯЗЕЛІКУВАННЯ 
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КУРОРТ» 

ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г. 
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 135    

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



 
 


