
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
виконавчий  комітет

ПРОТОКОЛ № 10
засідання виконавчого комітету

 17.04.  2019р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 9.00

Закінчено засідання: 9.40

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  :

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

виконкому
Кім Ж.М. - секретар міської ради
Підлісний Ю.І. - заступник міського голови
Рубан А.Є. - заступник міського голови
Секлецов А.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»

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

Павенко О.П. громадський діяч та меценат
Петрова Н.М. начальник юридичного відділу ПАТ «Слов’янський 

машинобудівний завод»
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

Тищенко А. С. - заступник  начальника юридичного управління

В засіданні не прийняли участь члени виконкому :

Шаульська В.В. відпустка
Семенець О.Я.



ПЕРЕЛІК
запрошених на засідання виконкому

1 Гусейнова О.В. Заступник начальника відділу культури (7)
2 Зандер Л.Я. Директор КЗ «Слов’янський краєзнавчий 

музей» (7)
3 Кашлаков О.Є. Директор КЗ «ЦКД м.Слов’янська” (7)
4 Кулєшов О.В. Директор КПСМНЗ «Школа мистецтв м. 

Слов’янська” (7)
5 Пархоменко Т.Г. Керівник-головний бухгалтер КУ 

«Централізована бухгалтерія відділу 
культури Слов’янської міської ради” (7)

1. СЛУХАЛИ : Про  затвердження  порядку  денного  засідання
виконавчого комітету

ДОПОВІДАВ: Лях В.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, порядок денний

прийнятий, додається )

2. СЛУХАЛИ : Пропозицію міського голови Ляха В.М.
ДОПОВІДАВ: Лях В.М., запропонував за проекти рішень, у разі

відсутності  зауважень  та  пропозицій,  голосувати
блоками 

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

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

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

№№ 849-929    додаються )

4. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про надання повної цивільної дієздатності 

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

Про  влаштування  на  повне  державне  утримання
Крижко Лейсан Андріївни

Про надання повної цивільної дієздатності

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  Крижко  Лейсан



Андріївні

Про  влаштування  на  пове  державне  утримання
Томенка Олександра Рустамовича

Про  втрату  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  пвклування,  Петровим  Дмитром
Олеговичем

Про  надання  дозволу  на  отримання  грошової
компенсації

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

№№ 930-938  додаються )

5. СЛУХАЛИ : Блок питань : 
Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири
Про приватизацію квартири

Про  приватизацію  житлового  приміщення  в
гуртожитку

Про  приватизацію  житлового  приміщення  в
гуртожитку

Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому  від
04.05.2016 № -314 «Про розгляд житлових питань»

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В.



ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 
№№ 939- 954    додаються )

6. СЛУХАЛИ : Про  роботу  управління  містобудування  та
архітектури за 2018 рік

ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 955

додається )

7. СЛУХАЛИ : Про  роботу  закладів  культури  КЗ  «ЦСПБ
м.Слов’янська»  та  КП  «Парк  культури  і
відпочинку» за 2018 рік

ДОПОВІДАЛА: Мамедова  Л.М.  –  директор  КЗ  «ЦСПБ  м.
Слов’янська» та Заікін О.О. – директор КП «Парк
культури і відпочинку»

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 956
додається )

8. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про створення комісії з приймання-передачі майна
з  власності  приватного  акціонерного  товариста
«Бетонмаш» у комунальну власність територіальної
громади м. Слов’янська

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою

Про  створення  комісії  з  приймання-передачі
окремого  індивідуального  майна  з  державної  у
комунальну  власність  територіальної  громади
м.Слов’янська

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 Слов’янська”

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.Слов’янська  з  балансу
управління  житлово-комунального  господарства
Слов’янської міської ради
Про надання згоди на списання майна комунальної
власності  територальної  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



комунального піприємства «ЖЕК №1» 

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою про внесення змін до рішення Слов’янської
міської ради від 20.12.2017 № 13-ХХХVIII-7 «Про
затвердження  Програми  по  інформаційному
забезпеченю  питань  оренди  майна  комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська на
2018-2019 роки»

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.  Слов’янська  з  балансу
комунального  підприємства  Слов’янської  міської
ради “ЖЕК №6»

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

№№ 958-967   додаються )

9. СЛУХАЛИ : Про виконання Плану роботи виконачого комітету
Слов’янської міської ради за 1 квартал 2019 року

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 968

додається )

10. СЛУХАЛИ : Про  План  роботи  виконавчого  комітету
Слов’янської міської ради на II квартал 2019 року

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення №  969

додається )

11. СЛУХАЛИ : Про  схвалення  та  внесення  на  розгляд  міською
радою рішення «Про внесення змін та доповнень до
рішення  міської  ради  від  19.12.2018  №  7-LVI-7
«Про міський бюджет на 2019 рік»

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 970

додається )

12. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про призначення управителів для багатоквартиних
будинків, які розташовані натериторії Слов’янської
міської ради

Про клопотаня перед міською радою про внесення
змін  та  доповнень  до  рішення  міської  ради  від
04.01.2019  № I-LVIII-7  “Про  затвердження
Переліку об’єктів та заходів житлово-комунального
господарства,  фінансвання  яких  у  2019  році  буде
здійснюватися  за  рахунок  коштів  бюджету



розвитку м.Слов’янська”
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 971-972   додаються )

13. СЛУХАЛИ : Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого
комітету Слов’янської  міської  ради від 06.02.2019
№240  “Про  затвердження  графіків  особистих
виїзних прийомів, проведення телефонного зв’язку
з населенням  міста  «Гаряча  лінія»  міським
головою,  заступниками  міського  голови,
заступником  міського  голови-керуючим  справами
виконкому на 2019 рік»

ДОПОВІДАЛА: Шембергер О.Л.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 973

додається )

14. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  видалення  дерев  по  :  вул.Центральна,27а;
вул.Світлодарська,7;вул.Армійська,16;
вул.Курчатова,72  (вздовж  паркану);  вул.Новий
Побут  (напроти  будинку  №1а)  ;  вул.Науки,  (біля
автосервісу);вул.Аеродромна,14-16;
вул.Райдужна,39;вул.Поштова,3;
вул.Університетська,16; вул.Університетська,60

Про видалення дерева за адресою пл.Соборна,2а

Про видалення дерев по вул.Василівська,62а

Про видалення дерев по вул.Світлодарська,7

Про видалення дерев по вул.Л.Толстого,10,12

Про видалення деева по вул.Василівська,57

Про видалення дерев на території житлового фонду
ТОВ «Цидило и К»

Про  видалення  дерев  на  території  ДНЗ  №55  по
пров.Героїв  Чорнобиля,  28;  ЗОШ  №  1  по
вул.Свободи,28

Про  видалення  дерев  на  території  Релігійної
організації  «Релігійна  громада  (парафія)  Святого
Володимира  Великого  Донецько-Харківського
Ерзархату  Української  Греко-католицької  Церкви
міста  Слов’янська  Донецької  області” по  вул.
Банківська

Про проведення обліку безхазяйних відходів, місць
їх  накопичення  на  території  Слов’янської  міської



ради

Про проведення на території міської ради операції
«Нерест-2019»

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

№№ 974 - 984    додаються )

15. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  подання  щодо  можливості  призначення
опікуна над гр. Шведенко Л.М.

Про  подання  щодо  можливості  призначення
опікуна над гр.Потужним С.В.

Про вільнення від повноважень опікуна

Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
малозабезпеченим громадянам

Про  клопотання  перед  міською  радою  про
затвердження  Порядку  організації  заходів,
направлених  на  часткове  відшкодування  вартості
путівок  дитячим  закладам  оздоровлення  та
відпочинку  Донецької  області  за  послуги  з
оздоровлення  дітей,  які  виховуються  в  сім’ях  з
дітьми,  що проживають на території  Слов’янської
міської ради в новій редакції

Про  клопотання  перед  міською  радою  про
затвердження  міської  програми  «Організація
відпочинку  і  оздоровлення  дітей  і  молоді  м.
Слов’янськ на 2018-2022 роки» в новій редакції

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

№№ 985-990    додаються )

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                               В.М. ЛЯХ

Бабенко Тетяна Ігорівна 
2-39-70
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