УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 18.03.2019 № 81-р
м. Слов'янськ

Про скликання LXII сесії
Слов’янської міської ради 7
скликання
Відповідно до п. 8 ст. 42, п. 4 ст. 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Скликати LXII сесію Слов’янської міської ради.
2. Внести на розгляд LXII сесії питання згідно додатку 1.
3. Головам постійних комісій міської ради провести засідання комісій відповідно до графіку (додаток 2), на яких розглянути питання, що запропоновані для включення до порядку денного LXII сесії.
4. Пленарне засідання LXII сесії провести 05 квітня 2019 року о 09.00 годині
у великій залі засідань адміністративної будівлі міської ради.
5. Затвердити план організаційно-технічних заходів щодо проведення LХII
сесії Слов’янської міської ради 7 скликання (додаток 3).
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської
ради Кіма Ж.М.

Міський голова

В.М. Лях

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 18.03.2019 № 81-р
Перелік питань
що запропоновані для включення до порядку денного
LХII сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
1. Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності
Слов’янської місцевої прокуратури за 2018 рік.
2. Про затвердження звіту про виконання Програми економічного і
соціального розвитку території Слов’янської міської ради за 2018 рік.
3. Про Звіт про хід виконання у 2018 році «Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в м. Слов’янську на 2017-2018 роки» (зі
змінами).
4. Про виконання запитів депутатів Слов’янської міської ради.
5. Про затвердження розпоряджень міського голови.
6. Про делегування повноважень міської ради комітетам мікрорайонів, розташованим на території м.Слов’янська.
7. Про 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
8. 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).
9. Про затвердження персонального складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 7 СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
10.Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для
формування складу молодіжної ради при Слов’янській міській раді.
11.Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ
КАБІНЕТ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».
12.Про подовження дії на 2020 рік рішення Слов’янської міської ради
від 07.07.2017 № 5-XXVII-7 «Про встановлення на території міста
Слов’янська ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки».
13.Про подовження дії на 2020 рік рішення Слов’янської міської ради
від 13.01.2012 № 1-XXII-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
14.Про надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та на придбання
твердого палива і скрапленого газу особам з інвалідністю по зору у 2019
році.

15.Про погодження акту про списання багатоквартирного будинку з балансу,
що розташований у м. Слов’янську по вул. Торгова,28.
16.Про погодження акту про списання багатоквартирного будинку з балансу,
що розташований у м. Слов’янську по вул. Свободи,43.
17.Про приймання-передачу майна у комунальну власність територіальної
громади м. Слов’янська від житлово-будівельного кооперативу № 11 «Зірочка».
18.Про розгляд електронної петиції Іваненка Олександра Михайловича
(щодо створення в місті Слов’янську комунального автобусного парку).
19.Про розгляд електронної петиції Романюка Романа Анатолійовича (щодо
капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Голубівська).
20.Про визнання рішень міської ради такими, що втратили чинність (щодо
укладання договору фінансового лізингу для придбання спецтехніки КП
«Водозниження»).
21.Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Слов’янськ на 2019-2021 роки.
22.Про затвердження Програми з утримання та розвитку комунального
підприємства «Парк культури і відпочинку» міста Слов’янська на 2019 рік.
23.Про затвердження заходів щодо розвитку та підтримки комунального
закладу «Слов’янський міський центр фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» на 2019-2020 роки.
24.Про затвердження Плану використання коштів міського фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2019 рік.
25.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 №
9-LXXI-6 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки
в межах власних повноважень».
26.Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 26.07.2017 №
5-ХХІХ-7 «Про затвердження Програми сприяння діяльності Управління
соціального захисту населення Слов’янської міської ради щодо покращення соціального обслуговування населення на 2017-2020 роки».
27.Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 28.02.2018 №
15-XLІ-7 «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Слов’янськ
на 2018-2020 роки».
28.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2016 № 18-ХІХ-7
«Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури і спорту
в м. Слов’янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров’я. Майбутнє.».
29.Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку “Слов’янський курорт” на 2019-2020
роки.
30.Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами на території м. Слов’янська на 2017-2020
роки.
31.Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2017 № 30-ХХІІ7«Про затвердження «Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки
міста Слов’янська на 2017 - 2021 роки».

32.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).
33.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 04.01.2019 №
1-LVIІІ-7 «Про затвердження Переліку об’єктів та заходів житловокомунального господарства, фінансування яких у 2019 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Слов’янська».
34.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).
35.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.2018
№ 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».
36.Про затвердження Правил устаткування та експлуатації пляжів на території
Слов’янської міської ради.
37.Про погодження видобування і використання корисних копалин місцевого
значення.
38.Про розробку детального плану території для реконструкції зеленої зони в
межах вул. Тараса Шевченка і вул. Літературна м. Слов’янськ, Донецька
область.
39.Про розробку детального плану території на розі вул. Поштова та
вул. Банківська у м. Слов’янську.
40. Про припинення права користування та вилучення земельної ділянки у
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛІЗЕЙ 2012"
41. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Шичко Іриною Анатоліївною.
42. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Хомилєвою Любов'ю Іванівною.
43. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Фесенко Оленою Олексіївною.
44. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБУС 5".
45. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Кушнір Оленою Олександрівною.
46. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Курасовою Оленою Миколаївною.
47. Про поновлення договору оренди землі, укладеного з РЕЛІГІЙНОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ "ПАРАФІЯ СВ. АП. АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО
УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МІСТА
СЛОВ'ЯНСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ".
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду фізичній особі-підприємцю Маросі Юлії Леонідівні.
49. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та пере-
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дачу її в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничокомерційна фірма "ВЕСК".
Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Кононенку Вадиму Євгеновичу та фізичній особі-підприємцю Сафоновій Ірині Ігорівні.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Записному Олександру
Васильовичу.
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Пустовій Катерині Тимофіївні.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для відведення її в оренду фізичній особі-підприємцю Собко Марині Анатоліївні.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальному підприємству
"Слов'янське тролейбусне управління" Слов'янської міської ради (вул. Сользаводська, 9А).
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Чижу Олексію Миколайовичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кушнарьову Сергію Миколайовичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Левченку Юрію Володимирович.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Помалюку Сергію Анатолійовичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Гончарову Денису Григоровичу.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Савченко Олені Ігорівні.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Савченку Сергію Миколайовичу.
Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Мартинюку Станіславу Мечиславовичу.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Удовиченку Олександру Валерійовичу.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Свірідовій Світлані Василівні.

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Волкову Сергію Леонідовичу.
66. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Кондрашкіній Тетяні Василівні.
67. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Макарову Ігорю Олексійовичу.
68. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Перлик Людмилі Григорівні.
69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ЗАКЛАДУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. СЛОВ'ЯНСЬКА" (вул. Тараса Шевченка, 38).
70. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.Губицькому Станіславу Володимировичу.
71. Про продаж земельної ділянки гр.Рубцовій Наталії Леонідівні (пров. Данилевського Григорія, 5).
72. Про продаж земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТЕЙТ ІНВЕСТ".

Секретар міської ради

Ж.М.Кім

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 18.03.2019 № 81-р
ГРАФІК
проведення засідань постійних комісій міської ради з питань,
що запропоновані для включення до порядку денного LХII сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Назва постійної комісії
Засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та
молодіжної політики
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХII сесії
Засідання постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХII сесії

Дні
засідань
22.03.2019

Малий зал
3-й поверх

26.03.2019

Малий зал
3-й поверх

Засідання постійної комісії міської ради з питань землекористування,
містобудування та екології
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХII сесії

27.03.2019

Засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та
міського господарства
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХII сесії

02.04.2019

Засідання постійної комісії міської ради з питань економічної політики, бізнесу,
бюджету та фінансів
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХII сесії

03.04.2019

Секретар міської ради

Місце

Час
00

10

00

14

Голова комісії
Смирнов Віктор
Сергійович
Савченко Сергій
Миколайович

Малий зал
3-й поверх

14

Придворов Павло
Анатолійович

Малий зал
3-й поверх

1400

Олексюк Анатолій
Романович

Малий зал
3-й поверх

1400

Адейкін Микола
Миколайович

Ж.М.Кім

00

Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 18.03.2019 № 81-р
План організаційно-технічних заходів
щодо проведення LХII сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
№
Назва заходу
з/п
1. Оприлюднення
проекту
порядку
денного LХII сесії на офіційному вебпорталі міської ради.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тиражування проектів рішень та
інших інформаційних матеріалів з
питань, внесених на розгляд LХII
сесії, формування комплектів для
депутатів ради.
Інформування
депутатів
про
скликання LХII сесії та надсилання їм
на електрону пошту проектів рішень
та додатків до них, з питань внесених
на розгляд зазначеної сесії.
Організація проведення засідань
постійних комісій міської ради,
пленарного засідання ради та їх
онлайн - трансляції.

Отримання попередньої інформації
від депутатів щодо їх явки на
пленарне засідання ради LХII сесії.
Підготовка порядку ведення
пленарного засідання ради LХII сесії.
Технічний огляд, налаштування,
супровід роботи електронної системи
голосування.

Термін
виконання

Не пізніше
20.03.2019

Не пізніше
04.04.2019

Не пізніше
20.03.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2)
05.04.2019
04.04.2019

04.04.2019
04.04.2019
05.04.2019

Відповідальні
за виконання
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ інформаційного
забезпечення
(Самохвалов)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ інформаційного
забезпечення
(Самохвалов)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ інформаційного
забезпечення
(Самохвалов)
Відділ з організаційного
забезпечення

№
з/п

Назва заходу

8.

Підготовка залів засідань для
проведення засідань комісій та
пленарного засідання ради.

9.

Реєстрація депутатів, представників
ЗМІ, запрошених та присутніх осіб на
засіданнях комісій та пленарному
засіданні ради.

10. Висвітлення роботи сесії у ЗМІ.

Термін
виконання
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
05.04.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
05.04.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
05.04.2019

11. Оприлюднення результатів
голосування пленарного засідання
LХII сесії на офіційному веб-порталі
міської ради.

05.04.2019

12. Підписання та реєстрація рішень
прийнятих на LХII сесії.

Не пізніше
10.04.2019

13. Складання протоколу пленарного
засідання LХII сесії та оприлюднення
його на офіційному веб-порталі
міської ради.

14. Оприлюднення прийнятих рішень
ради на офіційному веб-порталі
міської ради.

Не пізніше
12.04.2019

Не пізніше
12.04.2019

Відповідальні
за виконання
депутатської діяльності
(Мала)
Господарська група
(Жиляков)

Структурні підрозділи
міської ради (відповідно
компетенції).

Прес-служба (Звегіна)

Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ інформаційного
забезпечення
(Самохвалов)
Міський голова Лях
В.М.
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ інформаційного
забезпечення
(Самохвалов)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)
Відділ інформаційного
забезпечення

№
з/п

Назва заходу

15. Видача копій рішень LХII сесії
розробникам.

Секретар міської ради

Термін
виконання

19.04.2019

Відповідальні
за виконання
(Самохвалов)
Відділ з організаційного
забезпечення
депутатської діяльності
(Мала)

Ж.М.Кім

