
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
виконавчий  комітет

ПРОТОКОЛ № 36
засідання виконавчого комітету

30.11. 2018р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 8.30

Закінчено засідання: 8.45

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  :

Лях В.М. -     міський голова
Воропаєв В.М. - заступник  міського  голови  —  керуючий

справами виконкому 
Ким 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»

Павенко О.П. громадський діяч та меценат

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  :

Приходько О.М. -  В.о. начальника відділу діловодства та 
організаційного забезпечення

Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління

В засіданні не прийняли участь члени виконкому :

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



1. СЛУХАЛИ : Про  затвердження  порядку  денного  засідання
виконавчого комітету

ДОПОВІДАВ: Лях В.М.

ВИРІШИЛИ :
(  проголосували  “за”  одноголосно,  порядок
денний прийнятий, додається )

2. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про  клопотання  перед  міською  радою  про
внесення змін та доповнень до рішення міської
ради  від  28.09.2018  №  19-LII-7  “Про
затвердження  Програми  виділення  фінансової
підтримки  комунальному  підприємству
Слов'янської  міської  ради  “Водозниження”  на
2018 рік та прогноз на 2019-2023 роки

Про  клопотання  перед  міською  радою  про
внесення змін та доповнень до рішення міської
ради  від  16.03.2018  №  4-XLII-7  “Про
затвердження  Переліку  об'єктів  та  закладів
житлово-комунального  господарства,
фінансування  яких  у  2018  році  буде
здійснюватися  за  рахунок  коштів  бюджету
розвитку м. Слов'янська”

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

1035 - 1036    додаються )

3. СЛУХАЛИ : Про  клопотання  перед  Слов'янською  міською
радою 

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1037

додається )

4. СЛУХАЛИ : Про  клопотання  перед  Слов'янською  міською
радою  про  внесення  змін  та  доповнень  до
рішення  міської  ради  від  20.12.2017  №  15-
XXXVIII-7  “Про  затвердження  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  території
Слов'янської  міської  ради  на  2018  рік”  (зі
змінами та доповненнями)

ДОПОВІДАВ: Сміренський В.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1038

додається )

5. СЛУХАЛИ : Про  клопотання  перед  міською  радою  про
внесення змін та доповнень до рішення міської
ради  від  20.12.2017  №  16-XXXVIII-7  “Про
міський бюджет на 2018 рік”



ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1039

додається )

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                   В.М. ЛЯХ
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