
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
виконавчий  комітет

ПРОТОКОЛ № 14
засідання виконавчого комітету

29.05. 2019р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 8.20

Закінчено засідання: 8.45

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
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  :

Бабенко Т.І. -  начальник 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. відрядження

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 : Про  схвалення  змін  та  доповнень  до  рішення
міської  ради  від  19.12.2018  №  6-LVI-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)

ДОПОВІДАВ: Сміренський В.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1251

додається )

4. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  схвалення  та  внесення  на  розгляд  міською
радою  рішення  «Про  затвердження  звіту  про
виконання  міського  бюджету  за  1  квартал  2019
року»

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  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 

№№ 1253-1253   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  зміну  договору  найму  жилого  приміщення
внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ї

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1254-1261   додаються )



6. СЛУХАЛИ : Про створення робочої групи у м. Слов’янську для
забезпечення  належної  організації  і  проведення
позачергових виборів  народних депутатів  України
21 липня 2019 року

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1262

додається )

7. СЛУХАЛИ : Про  клопотання  перед  міською  радою  про
затвердження  Програми  підтримки  органів
самоорганізації населення м. Слов’янська на 2019-
2021 роки

ДОПОВІДАЛА: Бабенко Т.І.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1263

додається )

8. СЛУХАЛИ : Про затвердження складу адміністративної комісії
ДОПОВІДАЛА: Алімова Н.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1264

додається )

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

Про затвердження актів технічного стану об'єктів 
ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1265-1266    додаються )

10. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної громади м. Слов’янська

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.  Слов’янська  з  балансу
комунального  підприємства  «Наружное
освещение» 
Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної громади м. Слов’янська

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

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



Про клопотання перед Слов’янською міської радою

Про клопотання перед Слов’янською міської радою

Про клопотання перед Слов’янською міської радою

Про клопотання перед Слов’янською міської радою
про надання згоди на списання майна комунальної
власності  територіальної  громади  м.  Слов’янська,
що  знаходиться  на  балансі  відділу  освіти
Слов’янської міської ради

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою  про  припинення  права  комунальної
власності територіальної громади м. Слов’янська на
частину  нежитлової  будівлі  по
пров.Світлоарському,3 у м. Слов’янську

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою

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

 №№ 1267 - 1278   додаються )

11. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про  схвалення  Програми  надання  фінансової
підтримки  комунальним  некомерційним
підприємствам Слов’янської  міської  ради на  2019
рік

Про схвалення проекту Програми впровадження та
розвитку  єдиної  медичної  інформаційної  системи
охорони здоров’я на 2019-2020 роки

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

№№ 1279-1280   додаються )

12. СЛУХАЛИ : Про затвердження переліку місць для розміщення
друкованих  агітаційних  матеріалів  та  політичної
реклами

ДОПОВІДАЛА: Заруба О.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1281

додається )

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                               В.М. ЛЯХ
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