
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
виконавчий  комітет

ПРОТОКОЛ № 12
засідання виконавчого комітету

 03.05.2019р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 9.00

Закінчено засідання: 9.30

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
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
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. відрядження
Петрова Н.М.
Секлецов А.Є. відпустка
Семенець О.Я.
Степанов В.В. відпустка



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 дозвіл на укладання договору міни

Про  дозвіл  на  укладання  амбулаторної
психіатричної допомоги

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  Томенку  Андрію
Рустамовичу

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  Мартиненко  Ельвірі
Дмитрівні

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,Томенко  Вікторії
Рустамівні

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  Томенку  Рустаму
Рустамовичу

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  Томенку  Данилу
Рустамовичу

Про  надання  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського піклування, Кліміній Діані Русланівні

Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому  від
16.05.2018  №  307/1  «Про  надання  Томенко  Златі
Рустамівні  статусу  дитини,  позбавленої
батьківського піклування»

Про  встановленя  піклування  над  Поклоновою
Оксаною Дмитрівною



Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому  від
16.05.2018  р.№306/1  «Про  влаштування  на  повне
державне утримання Томенко Злати Рустамівни»

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

 №№ 1000-1011   додаються )

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

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

№№ 1012 -1113   додаються )

5. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про приватизацію квартири

Про  приватизацію  житлового  приміщення  в
гуртожитку

Про розгляд житлових питань
ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1114-1120    додаються )

6. СЛУХАЛИ : Блок питань
Про встановлення режиму роботи

Про встановлення режиму роботи

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою про внесення змін до рішення міської ради
від 23.06.2006 № 41-IV-5 “Об утверждении Правил
торговли на рынках, расположенных на территории
Славянского городского совета»

ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1121-1123    додаються )

7. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
малозабезпеченим громадянам

Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською



радою «Про  затвердження  міської  програми
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
на 2019-2020 роки»

Про надання матеріальної допомоги до Дня захисту
дітей  прийомним  сім’ям  та  будинкам  сімейного
типу 

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

№№ 1124-1126   додаються )

8. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про розгляд звернення ПрАТ «Бетонмаш»

Про розгляд звернення гр.Машира О.А.

Про розгляд звернення гр.Перепечаєнка О.А. (який
діє в інтересах гр.Перепечаєнко Т.Г.)

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

№№ 1127- 1129   додаються )

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА               В.М. ЛЯХ
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