
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

Протокол  № 4 
засідання постійної комісії міської ради 

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

  19.07.2016                                                                                 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. 

                                            - Преображенська О.І.  
Запрошені особи: 
Альохіна О.Є. – начальник управління соціального захисту населення 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   забезпечення   
депутатської діяльності  
Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної  культури та спорту 
Хохлова М.В. – заступник начальника відділу освіти 
 

  На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації. 
 
   Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови            
від 13.07.2016 № 220-р. 

 
  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження Положення про відділ освіти Слов’янської міської ради (нова ре-
дакція). 

2. Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 26 «БУРАТІНО» СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

3. Про оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери. 
4.  Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за харчування дітей у дошкіль-

них, загальноосвітніх навчальних закладах та НВК № 1 за рахунок місцевого бюдже-
ту м.Слов’янська. 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012 № 13-XXV-6 «Про затвер-
дження Цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Слов’янську на 
2012-2016 роки». 

6.  Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на терито-
рії Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в     межах власних повноважень» 

 



 
 
1. СЛУХАЛИ: Дубограй І.В. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії    
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та моло-
діжної політики. 

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

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Хохлова М.В. 

Про затвердження Положення про відділ освіти Слов’янської мі-
ської ради (нова редакція) (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
3. СЛУХАЛИ: Хохлова М.В. 

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 26 «БУРАТІНО» 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (про-
ект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І., Кім Ж.М. 
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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Хохлова М.В. 

Про оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери (проект рі-
шення 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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

  
5. СЛУХАЛИ: Хохлова М.В. 

Про затвердження Порядку надання пільг на оплату за харчування 
дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та НВК 
№ 1 за рахунок місцевого бюджету м.Слов’янська (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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Міщенко О.М.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2012                



 
№ 13-XXV-6 «Про затвердження Цільової програми розвитку фізи-
чної культури та спорту в м.Слов’янську на 2012-2016 роки» (про-
ект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Горбунова О.Л., Преображенська О.І., 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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Альохіна О.Є. 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014     
№ 9-LXXI-6 «Про затвердження Програми соціального захисту де-
яких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради 
на 2015-2019 роки в  межах власних повноважень» (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І., Дубограй І.В.,  Горбунова О.Л. 
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» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
8. РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І.  про виділення коштів з місцевого бюджету для 

курсовочного лікування інвалідів на Слов’янському курорті. 
Дубограй І.В. запропонував звернутись до керівництва  Слов’янського 
курорту з питання виділення курсовок  мешканцям міста. 
Альохіна О.Є.  про порядок надання путівок інвалідам. 
Кім Ж.М. запропонував обговорити дане питання в жовтні 2016 року, 
перед формуванням бюджету на 2017 рік, за участю керівників УСЗН, 
Слов’янського курорту. 

 
 
 
 
 

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


