Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 2
засідання постійної комісії міської ради
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції
26.03.2019
м. Слов’янськ

14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

Присутні:
Голова постійної комісії
– Савченко С.М.
Секретар постійної комісії – Самсонов О.А.
Члени постійної комісії
– Алтуніна О.М.
– Кононенко Ю.Г.
– Кочуков Д.Г.
– Ліхота О.В.
Запрошені особи:
Башкаєв В.Г. – начальник управління житлово-комунального господарства
Борисенко Р.О. – начальник відділу кадрової роботи
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради
Заікін О.О. – директор КП «Парк культури і відпочинку»
Касьянова О.В. – завідувач сектору регуляторної політики та розвитку підприємства
відділу розвитку територій та туризму управління економічного та інвестиційного
розвитку
Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління
Корепанов Ф.Ф. – в.о. начальника управління містобудування та архітектури
Лисицька О.О. – перший заступник начальника УСЗН
Литвинова О.Д. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів
Лічинська О.О. – головний спеціаліст відділу по оренді, придбанню, відчуженню майна
комунальної власності управління комунальної власності
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
Нікулеско С.Б. – начальник відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та
оборонної роботи
Олійник М.М. – начальник відділу культури
Рубльовський І.М. – начальник відділу освіти
Скиба Л.О. – начальник управління комунальної власності
Сміренський В.В. – начальник управління економічного та інвестиційного розвитку
Соловей Л.В. – начальник відділу екології та природних ресурсів
Шилов В.С. – керівник Слов’янської місцевої прокуратури

На засіданні комісії присутні представники громадськості, засобів масової інформації
міста.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 18.03.2019 № 81-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Слов’янської
місцевої прокуратури за 2018 рік.
(доповідачі
– Шилов Володимир Сергійович - керівник Слов’янської місцевої прокуратури.
– Нікулеско Сергій Борисович, начальник відділу з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи міської ради).
2. Про надання експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту
регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку
надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого майна комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська».
(доповідачі:
- Скиба Людмила Олександрівна – начальник управління комунальної власності;
- Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного
та
інвестиційного розвитку;)
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про
затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій редакції» (зі
змінами).
(доповідач - Борисенко Руслан Олександрович, начальник відділу кадрової роботи)
4. Про затвердження заходів щодо розвитку та підтримки комунального закладу
«Слов’янський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на 20192020 роки.
(доповідач – Міщенко Олександр Миколайович, начальник відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту).
5. Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування
складу молодіжної ради при Слов’янській міській раді.
(доповідач – Міщенко Олександр Миколайович, начальник відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту).
6. Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
(доповідач - Рубльовський Ігор Миколайович, начальник відділу освіти).
7. Про затвердження Програми з утримання та розвитку комунального підприємства
«Парк культури і відпочинку» міста Слов’янська на 2019 рік.
(доповідач – Олійник Марина Миколаївна, начальник відділу культури).
8. Про звернення Слов’янської міської ради до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України.
(доповідач – Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
9. Про погодження видобування і використання корисних копалин місцевого значення.
(доповідач – Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
10. Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального
ландшафтного парку “Слов’янський курорт” на 2019-2020 роки.
(доповідач – Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
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ресурсів).
11. Про затвердження Плану використання коштів міського фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2019 рік.
(доповідач – Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
12. Про затвердження Правил устаткування та експлуатації пляжів на території
Слов’янської міської ради.
(доповідач – Соловей Лариса Володимирівна, начальник відділу екології та природних
ресурсів).
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2017 № 30-ХХІІ-7«Про
затвердження «Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки міста
Слов’янська на 2017 - 2021 роки».
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
14. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 04.01.2019 № 1-LVIІІ-7
«Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житлово-комунального господарства,
фінансування яких у 2019 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету
розвитку м.Слов’янська».
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
15. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.09.2018 № 19-LII-7
«Про затвердження Програми виділення фінансової підтримки комунальному
підприємству Слов’янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на
2019-2023 роки (зі змінами).
(доповідач - Башкаєв Володимир Геннадійович, начальник УЖКГ )
16. Про передачу функцій замовника.
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
17. Про внесення 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 напрями розвитку на 2020 та 2021 роки» (зі змінами та доповненнями).
(доповідач – Сміренський Віктор Вікторович, начальник управління економічного та
інвестиційного розвитку)
18. Про затвердження розпоряджень міського голови.
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління).
19. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7
«Про міський бюджет на 2019 рік».
(доповідач - Ковальов Ігор Григорович, начальник фінансового управління).
20. Про розробку детального плану території для реконструкції зеленої зони в межах
вул.Тараса Шевченка і вул.Літературна м.Слов’янськ, Донецька область.
(доповідач – Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування
та архітектури)
21. Про розробку детального плану території на розі вул.Поштова та вул.Банківська у
м.Слов’янську.
(доповідач – Корепанов Фред Феліксович, в.о. начальника управління містобудування
та архітектури)
22. Про виконання запитів депутатів Слов’янської міської ради.
(доповідач – Мала Леся Миколаївна, начальник відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності)
1. СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Савченко С.М.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції.
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
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питань
депутатської
діяльності,
законності,
правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Шилов В.С.
Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати
діяльності Слов’янської місцевої прокуратури за 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Скиба Л.О.
Про надання експертного висновку щодо регуляторного впливу
проекту регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про
затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця на
здійснення
невід’ємних
поліпшень
орендованого
майна
комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська»
Інформувала про зауваження та пропозиції до проекту регуляторного
акту депутата Алтуніної О.М. , а саме:
1. Доповнити проект визначенням поняття «невід'ємні поліпшення».
2. Пункт 3 порядку викласти в наступній редакції:
«3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на
здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
орендар подає заяву і такі документи:
1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх
проведення;
2) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого
майна;
3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх
наявності);
4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди
згідно з даними
бухгалтерського обліку на початок поточного року;
5) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо
інше не встановлено договором оренди;
6) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної
документації на здійснення невід'ємних поліпшень.»
3. Пункт 6 порядку викласти в наступній редакції:
«6. Згода на здійснення поліпшень надається Слов'янською міською
радою з урахуванням висновків комісії та умов договору у формі
рішення, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого
майна. У рішенні вказується на необхідність першочергового
використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для
здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого
державного майна. Відмова на здійснення поліпшень оформлюється у
вигляді рішення Слов'янської міської ради. Відмова має бути
мотивованою.»
Алтуніна О.М., Самсонов О.А., Лічинська О.О., Сміренський В.В.,
Кочуков Д.Г., Мала Л.М., Касьянова О.В.
Підтримати пропозицію депутата Алтуніної О.М. та внести наступні
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зміни до проекту регуляторного акту:
1. Доповнити проект визначенням поняття «невід'ємні поліпшення».
2. Пункт 3 порядку викласти в наступній редакції:
«3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на
здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
орендар подає заяву і такі документи:
4) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх
проведення;
5) інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого
майна;
6) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх
наявності);
4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди
згідно з даними
бухгалтерського обліку на початок поточного року;
7) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо
інше не встановлено договором оренди;
8) звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної
документації на здійснення невід'ємних поліпшень.»
3. Пункт 6 порядку викласти в наступній редакції:
«6. Згода на здійснення поліпшень надається Слов'янською міською
радою з урахуванням висновків комісії та умов договору у формі
рішення, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого
майна. У рішенні вказується на необхідність першочергового
використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для
здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого
державного майна. Відмова на здійснення поліпшень оформлюється у
вигляді рішення Слов'янської міської ради. Відмова має бути
мотивованою.»
Голосували:
«За» - 2; «Проти» - 0; «Утрималось» - 4. Рішення – Не прийнято.
Надати розробнику регуляторного акту експертний висновок постійної
комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції (додається).
Голосували:
«За» - 4; «Проти» - 2; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Борисенко Р.О.
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ7 «Про затвердження структури виконавчих органів міської ради
та загальної чисельності працівників апарату міської ради та її
виконавчих органів у новій редакції» (зі змінами)
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Лисицька О.О., Литвинова О.Д., Кочуков Д.Г.,
Корепанов Ф.Ф.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
Депутат Водоп’янов К.М. заявив клопотання, на прохання мешканців, розглянути п.20
порядку денного.
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5. СЛУХАЛИ:

Корепанов Ф.Ф.
Про розробку детального плану території для реконструкції зеленої
зони в межах вул.Тараса Шевченка і вул.Літературна
м.Слов’янськ, Донецька область
ВИСТУПИЛИ: Водоп’янов К.М., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати управлінню містобудування та архітектури
(Корепанов) розглянути питання внесення змін до проекту рішення в
частині скасування попереднього рішення про розробку детального
плану даної території.
2. Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про затвердження заходів щодо розвитку та підтримки
комунального закладу «Слов’янський міський центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» на 2019-2020 роки
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. рекомендував начальнику відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту Міщенко О.М. розробити заходи
щодо розповсюдження спорту на периферію.
Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Самсонов О.А. покидав засідання постійної комісії).
7. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів
для формування складу молодіжної ради при Слов’янській міській
раді
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. щодо включення його до ініціативної групи з
підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради
при Слов’янській міській раді.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Ліхота О.В. покидав засідання постійної комісії).
8. СЛУХАЛИ:

Рубльовський І.М.
Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МІСЬКИЙ
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Ліхота О.В. покидав засідання постійної комісії).
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9. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про затвердження Програми з утримання та розвитку
комунального підприємства «Парк культури і відпочинку» міста
Слов’янська на 2019 рік
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г.,
Заікін О.О.,
Соловей Л.В.,
Савченко С.М.,
Самсонов О.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про звернення Слов’янської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про погодження видобування і використання корисних копалин
місцевого значення
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 3; «Проти» - 1; «Утрималось» - 2. Рішення – Не прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності і розвитку
Регіонального ландшафтного парку “Слов’янський курорт” на
2019-2020 роки
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1. Рішення – Прийнято.
(Депутат Самсонов О.А. покидав засідання постійної комісії).
13. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про затвердження Плану використання коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Соловей Л.В.
Про затвердження Правил устаткування та експлуатації пляжів на
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території Слов’янської міської ради
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2017 № 30ХХІІ-7 «Про затвердження «Програми розвитку дорожнього руху
та його безпеки міста Слов’янська на 2017 - 2021 роки»
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М. , Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради, з урахуванням
вищезазначених змін, та рекомендувати його для розгляду на
пленарному засіданні LXІІ сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Самсонов О.А. покидав засідання постійної комісії).
16. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
04.01.2019 № 1-LVIІІ-7 «Про затвердження Переліку об’єктів та
заходів житлово-комунального господарства, фінансування яких у
2019 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку
м.Слов’янська»
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кононенко Ю.Г., Ліхота О.В., Самсонов О.А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Кочуков Д.Г. покидав засідання постійної комісії).
17. СЛУХАЛИ:

Башкаєв В.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 28.09.2018 № 19-LII-7 «Про затвердження Програми виділення
фінансової підтримки комунальному підприємству Слов’янської
міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019-2023
роки (зі змінами)
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
18. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
Про передачу функцій замовника
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
19. СЛУХАЛИ:

Сміренський В.В.
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Про внесення 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 напрями розвитку
на 2020 та 2021 роки» (зі змінами та доповненнями)
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М. щодо конкретизації заходів по розділу 3.1.18 Освіта, а
саме які закупівлі по яким школам будуть проводитись за рахунок
субвенції з державного бюджету.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
20. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про затвердження розпоряджень міського голови
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
21. СЛУХАЛИ:

Ковальов І.Г.
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
19.12.2018 № 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
22. СЛУХАЛИ:

Корепанов Ф.Ф.
Про розробку детального плану території на розі вул.Поштова та
вул.Банківська у м.Слов’янську
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Алтуніна О.М. покинула засідання постійної комісії).
23. СЛУХАЛИ:

Мала Л.М.
Про виконання запитів депутатів Слов’янської міської ради
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
Погодити вищезазначений проект рішення міської ради та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні LXІІ сесії
міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.
(Депутат Алтуніна О.М. покинула засідання постійної комісії).

Голова постійної комісії

_________________________

С.М.Савченко

Секретар постійної комісії

_________________________

О.А.Самсонов
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Додаток
до протоколу постійної комісії
№ 2 від 26.03.2019
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції
про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. №
1160-IV проекту регуляторного акта — рішення Слов'янської міської ради “Про затвердження
Порядку
надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська”.
Даний експертний висновок підготовлено відповідно до вимог ст. 34 Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” відповідно до
матеріалів наданих розробником, який разом з цим проектом та підписаним аналізом
регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки пропозицій щодо
удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
Розробник проекту регуляторного акта — управління комунальної власності Слов'янської
міської ради.
Проект регуляторного акта — рішення міської ради “Про затвердження Порядку
надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого
майна комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська” відповідає
принципам державної регуляторної політики визначеним у статті 4 Закону України “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема
ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЯКИМ
ЧИНОМ
ЗАБЕЗПЕЧЕНО
ПОЛІТИКИ
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПІД ЧАС
РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО
АКТА
Доцільність — обґрунтована необхідність
державного регулювання господарських
відносин з метою вирішення існуючої
проблеми.

Дотримання
принципу
доцільності
забезпечено шляхом аналізу проблеми, яка
полягає у відсутності єдиного механізму
надання орендарю згоди орендодавця на
здійснення
невід'ємних
поліпшень
орендованого майна комунальної власності
територіальної громади м. Слов'янська у
відповідність до статті 18 Закону України від
18.01.2018 №2269-VIII “ Про приватизацію
держаного і комунального майна”, відповідно
до якої передбачено, що надання згоди
орендодавця на здійснення невід’ємних
поліпшень
здійснюється
в
порядку,
визначеному місцевою радою.

Адекватність — відповідність форм та рівня
державного регулювання господарських
відносин потребі у вирішенні існуючої
проблеми
та
ринковим
вимогам
з

Дотримання
принципу
адекватності
забезпечено шляхом розробки порядку
надання згоди орендодавця на здійснення
невід’ємних поліпшень для ефективного
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урахуванням усіх прийнятих альтернатив.

використання
комунального
майна
територіальної громади м. Слов'янська. Під
час розробки проекту регуляторного акту
було розглянуто 2 альтернативи розв'язання
проблеми, зокрема: 1 відмова від прийняття
регуляторного
акта;
2.
прийняття
запропонованого регуляторного акта.

Ефективність — забезпечення досягнення
цілей в наслідок дії регуляторного акта
максимально
можливих
позитивних
результатів
за рахунок мінімально
необхідних
витрат
ресурсів
суб'єктів
господарювання, громадян та держави

Дотримання
принципу
ефективності
забезпечено
шляхом
запровадження
регулювання, що дозволить отримати
максимально можливі позитивні результати
за рахунок мінімально необхідних ресурсів
суб'єктів господарювання, громади та
держави.
Під час підготовки проекту регуляторного
акта та відповідного аналізу регуляторного
впливу була розрахована мінімальна вартість
витрат суб'єктів малого підприємництва на
виконання вимог регулювання (використані
дані від Слов'янсько — Лиманського
управління ГУ ДФС України в Донецькій
області, веб-сайти експертних компаній,
ProZorro)

Збалансованість
забезпечення
у Завдяки запровадженню регулювання буде
регуляторній діяльності балансу інтересів досягнуто баланс інтересів, вигод і витрат
суб'єктів господарювання, громадян та для основних суб'єктів.
держави
Передбачуваність
—
послідовність
регуляторної діяльності, відповідність її
цілям державної політики, а також планам з
підготовки проектів регуляторних актів

Дотримання принципу передбачуваності
забезпечено шляхом своєчасного планування
та внесення проекту регуляторного акта —
рішення Слов'янської міської ради “Про
затвердження Порядку надання орендарю
згоди орендодавця на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна комунальної
власності
територіальної
громади
м.
Слов'янська”
шляхом внесення змін до
рішення міської ради від 22.11.2017 № 9ХХХV-7 “Про затвердження плану роботи
Слов'янської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік”,
затвердженого рішенням міської ради від
27.06.2018 № 16-ХLVIII-7 та оприлюдненого
на офіційному сайті Слов'янської міської
ради від 28.06.2018, та в газеті “Славянские
объявления“ 05.07.2018 № 27(624)

Прозорість та врахування громадської думки
— відкритість для фізичних та юридичних
осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на
всіх етапах
їх регуляторної діяльності,
обов'язковий
розгляд
регуляторними
органами ініціатив, зауважень та пропозицій,

Дотримання
принципу
прозорості
та
врахування громадської думки забезпечено
шляхом:
1. своєчасного планування та внесення
проекту
регуляторного
акта
рішення
Слов'янської міської ради “Про затвердження
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наданих у встановленому законом порядку
фізичними та юридичними особами, їх
об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність
доведення прийнятих регуляторних актів до
відома фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань, інформування громадськості про
здійснення регуляторної діяльності

Порядку
надання
орендарю
згоди
орендодавця на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна комунальної
власності
територіальної
громади
м.
Слов'янська” до плану роботи міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік шляхом внесення змін до рішення
міської ради від 22.11.2017 № 9-ХХХV-7
“Про
затвердження
плану
роботи
Слов'янської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік”,
затвердженого рішенням міської ради від
27.06.2018 № 16-ХLVIII-7 та оприлюдненого
на офіційному сайті Слов'янської міської
ради від 28.06.2018, та в газеті “Славянские
объявления“ 05.07.2018 № 27(624);
2.оприлюднення
повідомлення
про
оприлюднення проекту регуляторного акту з
метою отримання зауважень та пропозицій на
офіційному веб-сайті Слов'янської міської
ради (дата повідомлення про оприлюднення
11.10.2018, газета “Славянские объявления“
від 11.10.2018 № 41)
3. своєчасне оприлюднення
проекту
регуляторного акту з аналізом регуляторного
впливу, не пізніше 5 робочих днів з дня
оприлюднення
повідомлення
про
оприлюднення проекту регуляторного акта з
метою отримання зауважень та пропозицій.
(дата оприлюднення 18.10.2018 — офіційний
сайт міської ради)
4. На засіданні Координаційної ради з питань
розвитку малого підприємництва, яке
відбулося 29.10.2018 було обговорено проект
регуляторного акта — рішення Слов'янської
міської ради “Про затвердження Порядку
надання орендарю згоди орендодавця на
здійснення
невід'ємних
поліпшень
орендованого майна комунальної власності
територіальної громади м. Слов'янська”
5. Згідно
листа Донецького обласного
територіального
відділення
Антимонопольного комітету від 18.12.2018
№ 55-02/1341 Проект регуляторного акту рішення Слов'янської міської ради “Про
затвердження Порядку надання орендарю
згоди орендодавця на здійснення невід'ємних
поліпшень орендованого майна комунальної
власності
територіальної
громади
м.
Слов'янська”,
був
погоджений
(лист
додається).
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Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта - “Про затвердження
Порядку надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень
орендованого майна комунальної власності територіальної громади м. Слов'янська”,
відповідає вимогам визначеним у ст. 8 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема розробником у
процесі підготовки аналізу регуляторного впливу здійснено:
№

Розділ аналізу регуляторного впливу

Відомості до змістового наповнення
розділу

1

Визначається
проблема,
передбачається
розв'язати
державного регулювання

2

Визначаються
регулювання

3

Визначаються та оцінюються усі прийняті
альтернативні
способи
досягнення
зазначених цілей, наводяться аргументи
щодо переваги обраного способу

4

Описується механізм, який пропонується Прийняття
рішення
з
метою
застосовувати для розв'язання проблеми, і врегулювання питання щодо розробки
відповідні заходи
порядку надання згоди орендодавця на
здійснення невід’ємних поліпшень для
ефективного використання комунального
майна
територіальної громади м.
Слов'янська

5

Обґрунтовуються можливості досягнення У разі прийняття регуляторного акта
визначених цілей у разі прийняття згідно аналізу регуляторного впливу
регуляторного акта
наводиться оцінка впливу зовнішніх
факторів на дію акта з визначенням та
порівнянням позитивних та негативних
обставин, які можуть вплинути на

цілі

яку Враховуючи вимоги статті 18 Закону
шляхом України від 18.01.2018 №2269-VIII “ Про
приватизацію держаного і комунального
майна”, відповідно до якої передбачено,
що
надання згоди орендодавця на
здійснення
невід’ємних
поліпшень
здійснюється місцевою владою виникла
необхідність врегулювання питання щодо
розробки порядку
надання згоди
орендодавця на здійснення невід’ємних
поліпшень для ефективного використання
комунального майна
територіальної
громади м. Слов'янська.

державного Метою розроблення проекту рішення є
реалізація
Закону
України
«Про
приватизацію державного і комунального
майна»,
запровадження
додаткового
механізму ефективного використання
комунального майна під час здійснення
орендарем його невід’ємних поліпшень та
врегулювання
правовідносин
між
Слов’янською
міською
радою
та
суб’єктами господарювання.
Наводяться 2 альтернативних способи,
один з яких не забезпечує збереження та
оновлення об'єктів, а інший упорядковує
відносини між суб'єктами господарювання
та органами міської влади
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виконання вимог акту.
6

Визначаються
прийняття акта

очікувані

результати Визначення
очікуваних
результатів
прийняття регуляторного акта проводиться
із застосуванням методу аналізу вигод та
витрат.

7

Обґрунтовується запропонований строк Термін дії регуляторного
дії акта
обмежений у часі

8

Визначаються показники результативності Відповідно до Постанови КМУ “Про
акта
затвердження методик проведення аналізу
впливу та відстеження результативності
регуляторного акта"

10

Визначаються заходи, за допомогою яких При визначенні заходів за допомогою яких
буде
здійснюватися
відстеження буде
здійснюватися
відстеження
результативності акта
результативності
регуляторного
акта,
зазначаються строки проведення базового
відстеження — після набрання чинності
регуляторного акта, повторне відстеження
результативності акта буде проводитися
через рік після базового відстеження.

акта

не

Результати аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта рішення
Слов'янської міської ради “Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця
на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності
територіальної громади м. Слов'янська” викладені у письмовій формі і підписані розробником
проекту та керівником регуляторного органу й оприлюднені відповідно до вимог ст. 13 Закону
України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” на
офіційній веб-сторінці Слов'янської міської ради.

Голова постійної комісії міської ради
з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку, регуляторної
політики та протидії корупції

С.М. Савченко

Проект експертного висновку розроблено
управлінням економічного та інвестиційного розвитку
(лист управління від 14.01.2019 № 01-30/242)
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