
Протокол № 13 
засідання виконавчого комітету

 15.05. 2019р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 9.00

Закінчено засідання: 9.30

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  :

Шаульська В.В. - заступник міського голови
Воропаєв В.М. - заступник  міського  голови-керуючий  справами

виконкому
Кім Ж.М. - секретар міської ради
Підлісний Ю.І. - 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»

Омельченко С.О. ректор Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет»

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 :

Лях В.М. відрядження
Рубан Є.А. відпустка
Секлецов А.В. відпустка
Петрова Н.М.
Шуткевич О.П.

1. СЛУХАЛИ : Про  затвердження  порядку  денного  засідання
виконавчого комітету

ДОПОВІДАЛА: Шаульська В.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, порядок денний



прийнятий, додається )

2. СЛУХАЛИ : Пропозицію  заступника  міського  голови
Шаульської В.В.

ДОПОВІДАВ: Шаульська В.В., запропонувала за проекти рішень,
у  разі  відсутності  зауважень  та  пропозицій,
голосувати блоками 

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

3. СЛУХАЛИ : Про  здійснення  виконавчими  органами
Слов’янської  міської  ради  делегованих
повноважень по забезпеченню вимог законодавства
про  розгляд  звернень  громадян,  здійснення
контролю за станом цієї роботи за 1 квартал 2019
року

ДОПОВІДАЛА: Куля М.А.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1130

додається )

4. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів 

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

№№ 1131 - 1198    додаються )

5. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про дозвіл укладання договору дарування

Про згоду на зняття з реєстрацію місця проживання
дитини без згоди батька

Про дозвіл на зняття з реєстрації місця проживання
дитини, позбавленої батьківського піклування 

Про згоду на зняття з реєстрації місця проживання
дитини та реєстрацію місця проживання дитини без
згоди батька

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

№№ 1199- 1202   додаються )
6. СЛУХАЛИ : Блок питань :

Про  схвалення  змін  та  доповнень  до  рішення
міської  ради  від  19.12.2018  №6-LV1-7  «Про
Програму економічного і соціального розвитку 
м.  Слов’янська  на  2019  рік  та  основні  напрямки
розвитку  на  2020  та  2021  роки»  (зі  змінами  та
доповненнями)

Про внесення доповнення до рішення виконавчого
комітету від 05. 12.2018 №1124 «Про затвердження



плану  роботи  виконавчого  комітету  Слов’янської
міської  ради  з  підготовки  проектів  регуляторних
актів на 2019 рік»

ДОПОВІДАВ: Сміренський В.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1203-1204    додаються )

7. СЛУХАЛИ : Про  розподіл  обов’язків  між  міським  головою,
заступниками  міського  голови  і  заступником
міського голови- керуючим справами виконкому (у
новій редакції)

ДОПОВІДАЛА: Бодак М. І.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1205

додається )

8. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про  встановлення  межі  доступності  послуг
транспортного  обслуговування  незайнятого
населення

Про  внесення  доповнень  до  рішення  виконкому
міської  ради   від  19.12.2018  №  1297  «Про
організацію  громадських  робіт  на  території
м.Слов’янська у 2019 році»

ДОПОВІДАЛА: Савченко Л.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1206-1207   додаються )

9. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою щодо  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  в
ПЗОВ «Лісова казка» у 2019 році

Про  клопотання  перед  Слов’янською міською
радою від 28.02.2018  №  18-ХLI-7  «Про
затвердження  Програми  розвитку  освіти  міста
Слов'янська на 2018-2020 роки»

ДОПОВІДАВ: Рубльовський І.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення

 №№ 1208-1209    додаються )

10. СЛУХАЛИ : Про  клопотання  перед  Слов’янською  радою  про
затвердження Положення про відділ раціонального
використання  земельних  ресурсів  Слов’янської
міської ради в новій редакції

ДОПОВІДАЛА: Литвинова О.Д.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1210

додається )

11. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про видалення дерева по вул. Шовковична,2



Про видалення дерев по вул.Свободи,16

Про  видалення  дерев  по  пров.Мистецтва,54;
вул.Тараса Шевченко (вздовж дороги)

Про видалення дерев по вул.Василівська, 40 

Про видалення дерев на території ДНЗ № 26 по вул.
Ярослава Мудрого,45

Про  видалення  дерев  на  території  пам’ятки
архітектури місцевого значення  «Вілла Марія» по
вул.Банківська,31Б

Про  заходи  з  протидії  загрозам  наздвичайних
ситуацій  у  природних  екосистемах  на  території
Слов’янської міської ради

ДОПОВІДАЛА: Соловей Л.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували  “за” одноголосно, рішення 

№№1210-1218  додаються )

12. СЛУХАЛИ : Блок питань : 
Про клопотання перед міською радою про внесення
змін  та  доповнень  до  рішення  міської  ради  від
04.01.2019  №  1-ДLVIII-7  «Про  затвердження
Переліку об’єктів та заходів житлово-комунального
господарства, фінансування яких у 2019 році буде
здійснюватися  за  рахунок  коштів  бюджету
розвитку м. Слов’янська”

Про місця масового відпочинку  населення  у 2019
році

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1219-1220  додаються )

13. СЛУХАЛИ : Блок питань :
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  освіти
Слов’янської міської ради

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою про  надання  згоди  на  списання  майна
комунальної  власності  територіальної  громади  м.
Слов’янська,  яке  знаходиться  га  балансі
комунального підприємства «АТП 052814»

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською



радою

Про  списання  на  позабалансовий  рахунок  майна
комунальної  власності  територіальної  громади
м.Слов’янська,  яке  знаходиться  на  балансі
комунального  підприємства  «Слов’янське
тролейбусне управління» Слов’янської міської ради

Про надання згоди на списання майна комунальної
власності  територіальної  громади  м.Слов’янська,
яке знаходиться  на  балансі  комунального  закладу
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в
м. Слов’янську Донецької області”

Про надання згоди на списання майна комунальної
власності  територіальної  громади  м.  Слов’янська,
яке  знаходиться  на  балансі  комунального
некомерційного підприємства Слов’янської міської
ради  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги міста Слов’янська”

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.  Слов’янська  з  балансу
Слов’янської міської ради

Про  затвердження  Статуту  КОМУНАЛЬНОГО
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО  ПІДПРИЄМСТВА
АСУ «СЛОВ’ЯНСЬК” у новій редакції

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.Слов’янська  на  баланс
комунального підприємства «ЖЕК №4»

Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому
Слов’янської  міської  ради  від  25.04.2019  №  991
«Про  списання  багатоквартирного  будинку  з
балансу  комунальних  житлово-експлуатаційних
підприємств м. Слов’янська”

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної громади м. Слов’янська

Про списання багатоквартирних будинків з балансу
комунального підприємства «ЖЕК №4»

Про  списання  та  передачу  майна  комунальної
власності територіальної громади м. Слов’янська

ДОПОВІДАЛА: Скиба Л.О.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення

 №№ 1221-1238   додаються )

14. СЛУХАЛИ : Блок питань :



Про розміщення зовнішньої реклами

Про розміщення зовнішньої реклами 

Про розміщення зовнішньої реклами

Про розгляд звернення гр.Ніколенко В.І.

Про розгляд звернення гр.Жиліної Н.М. (яка діє в
інтересах гр.Жиліна С.С.)

Про розгляд звернення гр.Галицького О.А.

Про розгляд звернення гр. Котова В.Г.
ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1239-1246   додаються )

15. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
особі, звільненій з місць позбавлення волі

Про  подання  щодо  можливості  призначення
опікуна над гр.Стрельниковою Т.О.

Про  подання  щодо  можливості  призначення
опікуна над гр.Сербіненком Є.Ю.

Про дозвіл на оформлення до психоневрологічного
інтернату

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

 №№ 1247- 1250  додаються )

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ                                   В.В. ШАУЛЬСЬКА


