
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
виконавчий  комітет

ПРОТОКОЛ № 7
засідання виконавчого комітету

 20.03. 2019р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 9.00

Закінчено засідання: 10.20

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
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»

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 :

Петрова Н.М.
Підлісний Ю.І. відпустка
Шуткевич О.П. відрядження

ПЕРЕЛІК
запрошених на засідання виконкому

1 Міщенко О.М. начальник відділу у спаравах сім’ї , молоді, 
фізичної культури та спорту (1)



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  звіт  диектора  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Міська  комплексна  дитячо-
юнацька спортивна школа»

ДОПОВІДАЛА: Панченко І.Ю.
ВИСТУПИЛИ : Шаульська В.В., Бондаренко В.В., Лях В.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 468

додається )

4. СЛУХАЛИ : Звіт  про  виконання  делегованих  повноважень  по
організації  виконання  Програми  зайнятості
населення м.Слов’янська на 2018-2020 роки за 2018
рік

ДОПОВІДАЛА: Рибальченко О.О.
ВИСТУПИЛИ : Рубан А.В., Семень О.Я.
ВИРІШИЛИ : (  проголосували  “за”  одноголосно,  рішення  №

додається )

5. СЛУХАЛИ : Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою про внесення змін до рішення Слов’янської
міської  ради  від  28.02.2018  №  15-ХLI-7  «Про
завтвердження  Програми  зайнятості  населення  м.
Слов’янськ на 2018-2020 роки” за 2018 рік

ДОПОВІДАЛА: Рибальченко О.О.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 470

додається )

6. СЛУХАЛИ : Блок питань:
ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г.

Про закінчення  опалювального  періоду 2018-2019
років

Про  встановлення  тарифів  на  ритуальні  послуги,
які включені до необхідного мінімального переліку
окремих  видів  ритуальних  послуг,  що  надаються
КП «Контора похоронного обслуговування»

Про  клопотання  перед  міською  радою  про
затвердження  Програми  забезпечення  пожежної



безпеки будинків підвищеної поверховості 
м. Слов’янськ на 2019-2021роки

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 
№№ 471-473   додаються )

7. СЛУХАЛИ : Блок питань:
ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 
№№ 474- 605   додаються )

Про дозвіл укладання договору дарування

Про відсутність участі батька у вихованні дитини

Про дозвіл укладання договору дарування

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування  Агосян  Катерини
Олександрівні

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування  Агосян  Олександрі
Михайловні

Про  встановлення  опіки  над  Агосян  Катериною
Олександрівною

Про встановлення опіки над Агосян Олександрою
Михайлівною

Про  встановлення  піклування  над  Уствольським
Данилом Ярославовичем

Про внесення мін до рішення виконавчого комітету
Слов’янської  міської  ради  від  21.11.2018  року
№1004

Про згоду на зняття з реєстрації місця проживання
дитини та реєстрацію місця проживання дитини без
згоди батька
Про надання статусу дитини-сироти Вайц Кристині
Халмахмадівні

Про встановлення порядку спілкування з дітьми

Про надання  дозволу територіальному сервісному
Центру  №1443  регіонального  сервісного  Центру
МВС в Донецькій області

Про  внесення  змін  до  рішеня  виконкому  від



15.09.2010  №503/1  «Про  встановлення  опіки  над
Вайц Кристиною Халмахмадівною»

Про  надання  дозволу  на  управління  майном
маллітньої дитини Полякової Анастасії Сергіївни

Про  надання  дозволу  на  упоавління  майном
малолітньої  дитини  Полякова  Максима
Сергійовича

Про  надання  дозволу  науправління  майном
маллітньої дитини Полякової Марії Сергіївни

Про  надання  дозволу  на  управління  майном
неповнолітньої  дитини  Андрусенко  Катерини
Сергіївни

ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 
№№ 606- 626   додається )

8. СЛУХАЛИ : Блок питань:
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В.

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому  від
17.10.2018 №841 «Пророзгляд житлових питань»

Про  зміну  договору  найму  жилого  приміщення
внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ї

Про  зміну  договору  найму  жилого  приміщення
внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ї

Про розгляд житлових питань
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 627-634   додаються )

9. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про  клопотання  перед  міською  радою  про
подовження дії  на 2020 рік  рішення Слов’янської
міської  ради  від  07.07.2017  №  5-ХХVII-7  «Про
встановлення на території міста Слов’янська ставок
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки»

Про  клопотання  перед  міською  радою  про
подовження дії  на 2020 рік  рішення Слов’янської



міської  ради  від  13.01.2012  №  1-ХХII-6  «Про
затвердження  Положення  про  сплату  єдиного
податку  для фізичних  осіб-підприємців  першої  та
другої груп платників єдиного податку» та рішень
про внесення змін до нього 

ДОПОВІДАВ: Ковальов І.Г.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 636-637   додаються )

10. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про видалення дерев 

Про видалення  дерев та кущів  на  території  КЗОЗ
«Обласна  клінічна  психіатрична  лікарня
м.Слов’янська» по вул.Нарська,16

Про видалення дерев по вул.Батюка, 56

Про видалення дерев по вул.Банківська, 87

Про видалення дерев

Про видалення дерев по вул.Свободи,4

Про видалення дерев на території об’єктів ВО ОКП
«ДТКЕ»  «Слов’янськтепломережа”          

Про  схвалення  змін  до  Програми  забезпечення
діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного
парку «Слов’янський курорт” на 2019-2020 роки

Про  схвалення  делегування  повноважень  щодо
визначення  замовника  (замовників)  по  об’єктах  і
заходах  м.Слов’янськ,  затверджених
розпорядженням  голови  ДОнецької
облдержадміністрації,  керівника  обласної
військово-цивільної адміністрації від 21.02.2019 №
179/5-19

Про  схвалення  змін  до  Програми  регулювання
чисельності  безпритульних  тварин  гуманними
методами  на  території  м.Слов’янська  на  2017-
2020роки

Про проведення двомісячника благоустрою та Дня
довкілля на території Слов’янської міської ради

Про  схвалення  Плану  використування  коштів
міського  фонду  охорони  навколишнього
природного середовища на 2019 рік

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



№№ 638 - 649    додаються )

11. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про  затвердженя  Статуту  КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО  ПІДТРИЄМСТВА
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
«СТОМАТОЛОГІЧНА  ПОЛІКЛІНІКА
М.СЛОВ’ЯНСЬКА»

Про  затвердження  Статуту  КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО  ПІДПРИЄМСТВА
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  «МІСЬКА
ЛІКАРНЯ № 1 М.СЛОВ’ЯНСЬКА”

Про  затвердження  Статуту  КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО  ПІДПРИЄМСТВА
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  «МІСЬКА
КЛІНИЧНА ЛІКАРНЯ М.СЛОВ’ЯНСЬКА”

Про  затвердження  передавального  акту  щодо
припинення  юридичної  особи-КОМУНАЛЬНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО  ЗАКЛАДУ
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»

Про  затвердження  передавального  акту  щодо
припинення  юридичної  особи-КОМУНАЛЬНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО  ЗАКЛАДУ
«МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1»

Про  затвердження  передавального  акту  щодо
припинення  юридичної  особи-КОМУНАЛЬНОГО
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО  ЗАКЛАДУ
«МІСЬКА  КЛІНИЧНА  ЛІКАРНЯ
М.СЛОВ’ЯНСЬКА»

Про  передачу  майна  комунальної  власноті
територіальної  громади  м.  Слов’янська  в
користування (позичку) 

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м.  Слов’янська  в
користування  (позичку)  громадській  організації
«Новий імпульс»

Про  передачу  майна  комунальної  власності
територіальної  громади  м. Слов’янська з балансу
комунального підприємства «АТП 052814»

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



Про закріплення нерухомого та рухомого майна на
праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством  Слов’янської  міської  ради  “ЖЕК
№6»

Про надання згоди на списання майна комунальної
власності  територіальної  громади  м.Слов’янська,
яке знаходиться  на  балансі  комунального
підприємства «ЖЕК №1»

Про  перейменування  об’єктів  комунальної
власності територіальної громади м.Слов’янська

ДОПОВІДАЛА: Скиба Л.О.
ВИСТУПИЛИ : Лях В.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 650-663    додаються )

12. СЛУХАЛИ : Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою про затвердження Програми з утримання та
розвитку КП «Парк культури і  відпочинку»  міста
Слов’янська на 2019 рік

ДОПОВІДАЛА: Олійник М.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№ 664   додаються )

13. СЛУХАЛИ : Бок питань:
Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою про затвердження заходів щодо розвитку та
підтримки  комунального  закладу  «Слов’янський
міський  центр  фізичного  здоров’я  населення
«Спорт для всіх» на 2019-2020 роки

Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо
реаліації  Національної  стратегії  з  оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року
«Рухова актівність – здоровий спосіб життя-здорова
нація» у м.Слов’янськ 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення

 №№ 665-666    додаються )

14. СЛУХАЛИ : Про  проведення  чергових  призовів  громадян
України  на  строкову  військову  службу  до  лав
Збройних  Сил  України  та  інших  військових
формувань у 2019 році 

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

№ 667   додається )

15. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про розгляд звернення громадян



Про розгляд звернення громадян

Про розміщення зовнішньої реклами

Про звільнення ФОП Кулєшова О.В. від оплати за
розміщення зовнішньої реклами

Про звільнення ФОП Науменко І.В. від оплати за
розміщення зовнішньої реклами

ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф.
ВИСТУПИЛИ : Бондаренко В.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 668-673   додаються )

16. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до рішення виконкому міської
ради  від  21.06.2017  №  436  «Про  затвердження
Порядку  надання  одноразової  матеріальної
допомоги  громадянам  житло  яких  зруйновано
внаслідок  проведення  антитерористичної  операції
(в новій редакції)»

Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
громадянам з числа ліквідаторов наслідків  аварії на
ЧАЕС

Про  затвердження  Порядку  надання  матеріальної
допомоги  та  компенсації  деяким  категоріям
мешканців на території  Слов’янської  міської  ради
на 2019 рік

Про  затвердження  Заходів  по  проведенню  Тижня
охорони  праці  на  території  Слов’янської  міської
ради,  присвячених  Всесвітньому  дню  охорони
праці

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

№№ 674-677    додаються )

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                               В.М. ЛЯХ

Бабенко Тетяна Ігорівна 
2-39-70
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