
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

Протокол  № 2 
засідання постійної комісії міської ради 

з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики 
     

  16.03.2016                                                                                 14.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                            Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Заступник голови постійної комісії     - Дубограй І.В. 
Секретар постійної комісії                    - Щудро Н.В.  
Члени постійної комісії                         - Бондаренко К.В. 
                                                                 - Горбунова О.Л. 

                                            - Зінченко Л.Г. 
                                            - Преображенська О.І.  

 
Запрошені особи: 
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я 
Євсюков А.П. – начальник управління  соціального захисту населення 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпечення де-
путатської діяльності  
Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної  культури та спорту 
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Чичкан А.В. – начальник управління комунальної власності 
 

  На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації. 
 
   Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови            
від 11.03.2016 № 78-р. 

 
  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про зміну найменування юридичної особи комунального закладу «Спортивний 
клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр по вул.Чубаря». 

2. Про затвердження Положення про стипендію Слов’янської міської ради 
провідним та перспективним спортсменам міста. 

3. Про Програму «Місцеві стимули для медичних працівників м.Слов’янська на 
2016-2019 роки». 

4. Про Програму довгострокового переоснащення матеріально-технічного забезпе-
чення діагностично-лікувального процесу закладів охорони здоров’я міста на 
2016-2020 роки. 



 
5. Про хід виконання рішення міської ради від 16.10.2015 № 6-LXXXIII-6 «Про при-

йняття з державної у комунальну власність територіальної громади м.Слов’янська 
цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ВУЗЛОВА ЛІКАР-
НЯ СТАНЦІЇ СЛОВ’ЯНСЬК ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ». 

6. Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг та скрапленого газу інвалідам по зору 1 та 2 групи, а також     
дітям-інвалідам по зору до 18 років. 

7. Про внесення змін до Програми соціального захисту деяких категорій мешканців 
на території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повно-
важень. 

8. Про фінансування громадських організацій міста з місцевого бюджету у 2016 році. 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Дубограй І.В. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії мі-
ської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молоді-
жної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 
питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М. 

Про зміну найменування юридичної особи комунального закладу 
«Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний 
центр по вул.Чубаря» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському     

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М. 

Про затвердження Положення про стипендію Слов’янської міської 
ради провідним та перспективним спортсменам міста (проект рі-
шення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ковальов І.Г., Дубограй І.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському      

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Джим О.Ю. 

Про Програму «Місцеві стимули для медичних працівників 
м.Слов’янська на 2016-2019 роки» (проект рішення міської ради до-
дається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Преображенська О.І., Пустовіт С.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському      

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

  



 
5. СЛУХАЛИ: Джим О.Ю. 

Про Програму довгострокового переоснащення матеріально-
технічного забезпечення діагностично-лікувального процесу закла-
дів охорони здоров’я міста на 2016-2020 роки (проект рішення міської 
ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Кім Ж.М., Щудро Н.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському      

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Джим О.Ю. 

Про хід виконання рішення міської ради від 16.10.2015 № 6-
LXXXIII-6 « Про прийняття з державної у комунальну власність 
територіальної громади м.Слов’янська цілісного майнового ком-
плексу ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ВУЗЛОВА ЛІКАРНЯ СТАН-
ЦІЇ СЛОВ’ЯНСЬК ДП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Пустовіт С.В., Преображенська О.І. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника відділу охорони здоров’я Джим О.Ю. про хід 

виконання рішення міської ради від 16.10.2015 № 6-LXXXIII- 6 «Про 
прийняття з державної у комунальну власність територіальної громади 
м.Слов’янська цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ЗА-
КЛАДУ «ВУЗЛОВА ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ СЛОВ’ЯНСЬК ДП «ДОНЕ-
ЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про надання пільг та затвердження Порядку надання пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг та скрапленого газу інвалідам 
по зору 1 та 2 групи, а також     дітям-інвалідам по зору до 18 років 
(проект рішення міської ради додається).   

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Щудро Н.В. 
ВИРІШИЛИ: 1)    Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському      

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 
2) Рекомендувати управлінню соціального захисту населення           
(Євсюков)  надати пропозиції щодо перегляду розміру компенсації на 
придбання твердого палива та скрапленого газу пільговій категорії 
громадян. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 

Про внесення змін до Програми соціального захисту деяких кате-
горій мешканців на території Слов’янської міської ради на 2015-
2019 роки в межах власних повноважень (проект рішення міської 
ради додається).   

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Преображенська О.І. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському      

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку 
денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 



 
 

9. СЛУХАЛИ: Євсюков А.П. 
Про фінансування громадських організацій міста з місцевого       
бюджету у 2016 році 

ВИСТУПИЛИ: Щудро Н.В., Ковальов І.Г., Дубограй І.В., Пустовіт С.В., Преображен-
ська О.І., Бондаренко К.В. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати управлінню соціального захисту населення (Євсюков)  
надати інформацію щодо витрат на фінансову підтримку в 2016 році 
громадських організацій ветеранів та інвалідів. 
2) На черговому засіданні постійної комісії заслухати інформацію гро-
мадських організацій ветеранів та інвалідів, яким  в 2016 році надається 
фінансова підтримка, щодо напрямків використання фінансових коштів.
3) На черговому засіданні постійної комісії заслухати інформацію про 
роботу Центру обліку бездомних з будинком нічного перебування, в 
тому числі щодо витрачання коштів, отриманих установою в 2015 році. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
 
 
 
 
 

   Заступник голови постійної комісії                  ___________                        І.В.Дубограй 
 
 
 
  Секретар постійної комісії                                 ___________                         Н.В.Щудро 


