СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
виконавчий комітет

ПРОТОКОЛ № 9
засідання виконавчого комітету
03.04. 2019р.
м. Слов’янськ

Початок засідання:

9.00

Закінчено засідання:

9.40

Прийняли участь у засіданні члени виконкому :
Лях
Воропаєв

В.М.
В.М.

-

Підлісний
Секлецов
Шаульська

Ю.І.
А.В.
В.В.

-

Бондаренко

В.В.

Васильчук

Л.Ф.

Петрова

Н.М.

Семенець

О.Я.

Степанов

В.В.

міський голова
заступник міського голови-керуючий
виконкому
заступник міського голови
заступник міського голови
заступник міського голови

справами

директор Слов’янського КП «Бюро технічної
інвентаризації»
голова Ради ГО «Слов’янська міська організація
ветеранів України»
начальник юридичного відділу ПАТ «Слов’янський
машинобудівний завод»
голова Ради ГО «Союз виробників художньої кераміки
Слов’янська»
головний лікар КЛПЗ «Міська клінічна лікарня»

Прийняли участь в засіданні робітники міської ради :
Бабенко

Т.І.

Усіченко

Н.М.

- начальник відділу діловодства та організаційного
забезпечення
- начальник юридичного управління
В засіданні не прийняли участь члени виконкому :

Кім
Омельченко
Павенко
Рубан
Шуткевич

Ж.М.
С.О.
О.П.
А.Є.
О.П.

відпустка
відрядження
відрядження
відрядження
відрядження

1. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
2. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
3. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
4. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАЛА:
ВИСТУПИВ :
ВИРІШИЛИ :
5. СЛУХАЛИ :

Про затвердження порядку денного засідання
виконавчого комітету
Лях В.М.
( проголосували “за” одноголосно, порядок денний
прийнятий, додається )
Пропозицію міського голови Ляха В.М.
Лях В.М., запропонував за проекти рішень, у разі
відсутності зауважень та пропозицій, голосувати
блоками
( проголосували “за” одноголосно, порядок денний
прийнятий, додається )
Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку території Слов’янської
міської ради за 2018 рік
Сміренський В.В.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 682
додається )
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою про затвердження Правил устаткування та
експлуатації пляжів на території Слов’янської
міської ради
Соловей Л.В.
Лях В.М.
( проголосували “за” одноголосно, рішення № 683
додається )
Блок птань :
Про влаштування на повне державне утримання
Зінов’євої Аріни Олександрівни
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського
піклування,
Зінов’євій
Аріні
Олександрівні
Про надання статусу дитини-сироти Поклоновій
Наталії Олександрівні
Про надання статусу дитини-сироти Поклоновій
Оксані Дмитрівні
Про надання статусу дитини-сироти Поклоновій
Анастасії Андріївні
Про надання статусу дитини-сироти Поклонову
Олександру Оександровичу
Про влаштування до дитячого будинку сімейного

типу Корчми Оксани Степанівни та Корчми
Олександра Анатолійовича на виховання та спільне
проживання
дітей:
Проскурякової
Валерії
Олександрівни, Проскурякова Микити Вадимовича,
Проскурякова Данила Вадимовича
Про відсутність участі батька у вихованні дитини
Про згоду на зняття зреєстрації проживання дитии
та реєстрацію місця проживання дитини без згоди
батька
Про звільнення від повноважень піклувальника
Марчено Людмили Федоровні
Про дозвіл на відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється
Про дозвіл на укладання договору дарування
Про дозвіл на реєстрацію місця проживання
Про надання дозволу територіальному сервісному
Центру в м.Краматорську № 1443 регіонального
сервісного Центру МВС в Донецькій області
Про внесення змвн до рішення виконкому від
02.03.2016 № 157/2 «Про встановлення опіки над
Поклоновою Наталією Олександрівною»
Про внсення змін до рішення виконкому від
15.11.2017 №728/1 «Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, Руденко
Марії Денисівні»
Про внесення змін до рішення виконкому від
15.11.2017 №728/2 «Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, Руденко
Анні Денисівні»
Про внесення змін до рішення виконкому від
15.11.2017 №728/3 «Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, Руденко
Вікторії Денисівні»
Про внесення змін до рішення виконкому від
15.11.2017 №728/4 «Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, Руденку
Євгену Денисовичу»
Про внесення змін до рішення виконкому від
16.05.2018 №307/2 «Про надання статусу дитини,

позбавленої
батьківського
Череповському Руслану Петровичу»

піклування,

Про внесення змін о рішення виконкому від
16.05.2018 № 306/2 «Про влаштування на повне
державне утримання Череповського Руслана
Петровича»

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
6. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
7. СЛУХАЛИ :

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Слов’янської міської ради від 17.01.2018
року № 25 «Про створення на базі прийомної сім’ї
Шевченко Оксани Олександрівни та Шевченка
Віталія Федоровича дитячого будинку сімейного
типу та влаштування до нього на виховання та
спільне проживання дітей: Колієнка Єгора
Миколайовича, 14.02.2007 р.н., Руденка Євгена
Денисовича, 25.10.2005 р.н., Руденко Вікторії
Денисівни, 04.12.2016 р.н., Руденко Анни
Денисівни, 04.12.2016 р.н.,»
Соколова О.С.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 684-705 додаються )
Блок питань :
Про статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів
Соколова О.С.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 706-807 додаються )
Блок питань :
Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
8. СЛУХАЛИ :
ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :

Про приватизацію квартири
Стешенко Г.В.
( проголосували “за” одноголосно, рішення
№№ 808-814 додаються )
Про схвалення передачі функцій замовника
Матвієнко А.М.
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В.М. –
відсутній, рішення № 815 додається )

9. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
10. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
11. СЛУХАЛИ :

Про схвалення змін та доповнень до рішення
міської ради ві 19.12. 20018 №6-LVI-7 «Про
Програму еконмічного і соціального розвитку
м.Слов’янська на 2019 рік та основні напрямки
розвитку на 2020 та 2021 роки” (зі змінами та
доповненнями)
Матвієнко А.М.
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В.М. –
відсутній, рішення № 816 додається )
Про подовження дії на 2020 рік рішення
Слов’янської міської ради від 20.02.2019 № 13-ХL7 “Про встановлення ставки туристичного збору на
території м. Слов’янська на 2019 рік
Матвіенко А.М.
( проголосували “за” одноголосно,Воропаєв В.М.відсутній, рішення № 817 додається )
Блок питань :
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою провстановлення розміру кошторисної
заробітної плати при визначегнні вартості
будівництва (нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту, технічного
переоснащення) об’єктів, що здійснюється за
рахунок коштів міського бюджету м.Слов’янськ
Про клопотання перед міською радоюпро внесення
змін та доповнень до рішення міської ради від
28.09.2018
№19-LII-7
«Про
затвердження
Програмивидылення
фінансової
підтримки
підприємству
Слов’янської
місько
ради
«Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 20192023 роки (зі змінами)
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою про внесення змін до рішення міської ради
від 05.04.2017 № 30-ХХII-7 «Про затверлження
«Програми розвитку дорожнього руху та його
безпеки міста Слов’янська на 2017-2021 роки”

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
12. СЛУХАЛИ :

Про затвердження проекту будівництва
Заруба О.В.
( проголосували “за” одноголосно,Воропаєв В.М.відсутній, рішення №№ 818-822 додаються )
Блок питань :
Про схвалення та внесення на розгляд міською
радою рішення про затвердження розпоряджень
міського голови

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
13. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :
14. СЛУХАЛИ :

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
15. СЛУХАЛИ :

Про схвалення та внесення на розгляд міською
радою рішення «Про внесення змін та доповнень до
рішення міської радивід 1912.2018 № 7-LVI-7 «Про
міськийбюджет на 2019 рік»
Ковальов І.Г.
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В. М.
– відсутній, рішення №№ 823-824 додаються )
Блок питань :
Про кллпотання перед Слов’янською міською
радою про утворення ініціативної групи з
підготовки установчих зборів для формування
складу молодіжної ради при Слов’янській міській
раді
Про створення координаційної ради з питань
сімейної політики, гендерної рівності, запобігання
та протидії домашньому насильству іпротидії
торгівлі людьми в м.Слов’янськ
Міщенко О.М.
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В. М.
– відсутній, рішення №№ 825- 826 додаються )
Блок питань :
Про внесення змін до рішення виконкому
Слов’янської міської ради від 28.11.2016 № 796
“Про комісію з контролю за виконанням
перевізниками умов договорів на перевезення
пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування в місті Слов’янську” (із
змінами)
Про розгляд електронної петиції Услістого Андрія
Павловича
Макієнко Р.В.
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В. М.
– відсутній, рішення №№ 827-828 додаються )
Блок питань:
Про клопотання перед міською радою про внесення
змін та доповнень до рішення міської радивід
15.02.2017 № 21-ХХ-7 «Про затвердження
Програми
соціальної
підтримки
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на
2017=2020 роки на території Слов’янської міської
ради»
Про клопотання перед міською радою про внесення
змін та доповнень до рішення міської ради від
29.12.2014 № 9-LХХI-6 «Про затвердження
Програми соціального захисту деяких категорій
мешканців на території Слов’янської міської ради

на 2015-2019 роки в межах власних повноважень»
Про надання одноразової матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
16. СЛУХАЛИ :

Про надання одноразової матеріальної допмоги
громадянам,
власникам
квартир,
будинків
приватного сектору (індивідуальної забудови), які
зруйновані
внаслідок
проведення
антитерористичної операції при повторному
зверненні
Лисицька О.О.
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В. М.
– відсутній, рішення №№ 829-832 додаються )
Блок питань :
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою
Про клопотання перед Слов’янською міською
радою
Про надання згоди на списання майна комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська,
яке знаходиться на балансі відділу культури
Слов’янської міської ради
Про надання згоди на списання майна комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська,
яке хнаходиться на балансі комунального закладу
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в
м.Слов’янську Донецької області”
Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «АТП 052814» у новій редакції

ДОПОВІДАЛА:
ВИРІШИЛИ :
17. СЛУХАЛИ :

Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЖЕК №7» у новій редакції
Скиба Л.О.
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В. М.
– відсутній, рішення №№ 829-839 додаються )
Блок питань :
Про розгляд звернення гр.Власенко О.В.
Про розгляд звернення гр.Кравцової Л.Е.
Про розгляд звернення гр.Ткаченко А.І.
Про розгляд звернення КП «СТРУ» Слов’янської

міської ради
Про розміщення зовнішньої реклами
Про демонтаж зовнішньої реклами фізичної особипідприємця Макарова Юрія Юрійовича
Про демонтаж зовнішньої реклами фізичної особипідприємця Петренка Олександра Олексадровича
Про розміщення зовнішньої реклами
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ :

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Бабенко Тетяна Ігорівна
2-39-70

Про місцевий матеріальний резерв
Корепанов Ф.Ф
( проголосували “за” одноголосно, Воропаєв В. М.
– відсутній, рішення №№ 840-848 додаються )

В.М. ЛЯХ

