УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 07.05.2019 № 148-р
м. Слов'янськ

Про скликання LXV 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 LXV сесію Слов’янської міської ради.
2. Внести на розгляд LXV 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 LXV сесії.
4. Пленарне засідання LXV сесії провести 29 травня 2019 року о 09.00
годині у великій залі засідань адміністративної будівлі міської ради.
5. Затвердити план організаційно-технічних заходів щодо проведення LXV
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 07.05.2019 № 148-р
Перелік питань
що запропоновані для включення до порядку денного
LXV сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2019
року
2. Про виконання рішення міської ради від 09.11.2016 № 8-ХVІІ-7 «Про
затвердження міської Програми забезпечення громадського правопорядку
та безпечного середовища життєдіяльності «Безпечне місто» на 2016 –
2018 роки»
3. Про виконання рішення міської ради від 25.05.2016 № 17-ХІІ-7 «Про
затвердження міської комплексної Програми посилення охорони
громадського порядку і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016 –
2018 роки»
4. Про подовження дії рішення Слов’янської міської ради від 27.05.2015 №6LXXVIII-6 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки
на території Слов’янської міської ради у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок»
5. Про подовження дії рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 №6LXXIX-6 «Про затвердження ставок земельного податку за користування
земельними ділянками у м. Слов’янську»
6. Про подовження дії на 2020 рік рішення Слов’янської міської ради від
20.02.2019 №13-XL-7 «Про встановлення ставки туристичного збору на території м. Слов'янська на 2019 рік»
7. Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення
м. Слов’янська на 2019-2021 роки
8. Про затвердження міської програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на 2019 – 2020 роки
9. Про затвердження міської програми «Організація відпочинку і оздоровлення дітей і молоді м. Слов’янськ на 2018-2022 роки» в новій редакції
10.Про затвердження Порядку організації заходів, направлених на часткове
відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області за послуги з оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, що проживають на території Слов’янської міської
ради в новій редакції
11.Про оздоровлення та відпочинок дітей в ПЗОВ «Лісова казка» у 2019 році
12.Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 28.02.2018 №
18-ХLI-7 «Про затвердження Програми розвитку освіти міста Слов’янська
на 2018-2020 роки»
13.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15.02.2017 №
21-XX-7 «Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов’янської міської ради»

14.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.02.2019 №
31-LX-7 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки»
15.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)
16.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»
17.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.2018
№ 7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»
18.Про розгляд електронної петиції Безверхого Дмитра Олександровича (щодо збереження Слов’янського педагогічного ліцею, як самостійної юридичної особи)
19.Про розгляд електронної петиції Мотузко Владислава Вадимовича (щодо
ремонту дорожнього покриття вулиці Григорія Данилевського)
20.Про розгляд електронної петиції з питання встановлення дитячого майданчика (в районі музею)
21.Про розгляд електронної петиції з питання капітального ремонту мосту
(через річку Казенний Торець м. Слов’янськ)
22.Про утворення формувань цивільного захисту м. Слов’янська
23.Про передачу майна з комунальної власності територіальної громади
м.Слов’янська у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст,
що перебувають в управлінні Мар’їнської районної ради
24.Про надання згоди на передачу з власності ПАТ «Словважмаш»до
комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська гуртожитку
по вул.Торговій,4
25.Про надання згоди на списання майна комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, що знаходиться на балансі комунального
підприємства «АТП 052814»
26.Про надання згоди на списання майна комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, що знаходиться на балансі відділу освіти
Слов’янської міської ради
27.Про погодження акту про списання багатоквартирного будинку з балансу,
що розташований у м.Слов’янську по вулиці Батюка,10)
28.Про погодження акту про списання багатоквартирного будинку з балансу,
що розташований у м.Слов’янську по провулку Лермонтова,35
29.Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ
СТАТИСТИКИ»
30.Про припинення юридичної особи – КОМУНАЛЬНОГО ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНОГО
ЗАКЛАДУ
«ВУЗЛОВА
ЛІКАРНЯ
М.СЛОВ’ЯНСЬКА»
31.Про припинення юридичної особи - КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЖЕК №1»

32.Про припинення юридичної особи - КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЖЕК №6»
33.Про припинення права комунальної власності територіальної громади
м.Слов’янська на частину нежитлової будівлі по пров.Світлодарському,3 у
м.Слов’янську
34.Про рекомендацію щодо направлення для вступу до Національної академії
державного управління при Президентові України
Ляха В.М.
35.Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2017 № 16-ХХ-7 «Про
запровадження інституту позаштатних радників міського голови на
громадських засадах»
36.Про затвердження Положення про відділ раціонального використання
земельних ресурсів Слов’янської міської ради
37.Про найменування вулиць мікрорайону Семенівка і Високо-Іванівка міста
Слов’янська
38.Про перейменування вулиці Залізнична, провулку та в’їзду Залізничний
міста Слов’янська
39.Про розробку детального плану території по бульвару Пушкіна, 10 у
м.Слов’янськ
40.Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території міста Слов'янська
41.Про припинення права користування та вилучення земельної ділянки у
фізичної особи-підприємця Карпенко Людмили Іванівни
42.Про припинення права користування та вилучення земельних ділянок у
фізичної особи-підприємця Домбровського Миколи Олеговича
43.Про припинення права користування та вилучення земельних ділянок у
гр.Кириченка Миколи Миколайовича
44.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Чалою Людмилою Павлівною
45.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТЕХ"
46.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Сергейчевим
Валентином Андрійовичем
47.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Ключковим Володимиром Юрійовичем
48.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Донецком Олександром Івановичем
49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВІНТЕРБІЗНЕС"
50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Даниленко Маріанні Данилівні
51.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Краснокутській Світлані Олексіївні
52.Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Михайлову Михайлу Миколайовичу
53.Про надання земельної ділянки на умовах оренди Товариству з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробнича фірма «ТРМ»

54.Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Павенку Артуру Олександровичу
55.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу
земельної ділянки та внесення змін до договору оренди землі, укладеного з
гр.Солодким Віктором Івановичем
56.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Голуб Тамарі Олександрівні
57.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Гьоргяну Бахшику Геннадійовичу
58.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Коваленко Катерині Геннадіївні
59.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодовідведення земельної ділянки в оренду гр.Мамедову Расулу Ансаровичу
60.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу гр.Полєжаєву Олександру
Олександровичу
61.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для відведення її у власність шляхом викупу гр.Дуднику
Юрію Павловичу
62.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для відведення її у спільну власність шляхом викупу гр.Тимофєєвій Ларисі Леонідівні та гр.Дем'яненку Роману Вадимовичу
63.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) КООПЕРАТИВУ ГАРАЖІВ "МИР"
64.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МИРАЖ"
65.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки приватному підприємству «АРІДА»
66.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Борисенко Катерині Сергіївні
67.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Глущенко Єлизаветі Олексіївні
68.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Григор'єу Віктору Михайловичу

69.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Григор'євій Наталії Олександрівні
70.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у спільну сумісну власність гр.Грудняку Сергію Вікторовичу та гр.Грудняку Олексію Вікторовичу
71.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у спільну сумісну власність гр.Дворкіній Антоніні Павлівні, гр.Дворкіній Віті Олегівні
72.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Кузнецову Антону Вікторовичу
73.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Лістровій Олені Андріївні
74.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Мірошниченку Артему Сергійовичу
75.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Плужник Ользі Миколаївні
76.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Рустаєву Алімжану Каюмовичу
77.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Чернявській Марині Олександрівні
78.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Ткаченко Раїсі Петрівні
79.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Тєбряєвій Ірині Борисівні
80.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Тамбовцеву Андрію Євгеновичу
81.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Сидорчук Галині Костянтинівні
82.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Ярцевій Тетяні Вікторівні
83.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Румянцеву Максиму Анатолійовичу

84.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Пахомовій Анні Олександрівні
85.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Надворній Олені Іванівні
86.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Водоп'янову Костянтину Миколайовичу
87.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Богданову Сергію Леонідовичу
88.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, гр.Андріановій Аліні Олександрівні та гр.Андріанову Івану Івановичу
89.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, гр.Скиданову Артему Юрійовичу (вул.Торгова, 8)
90.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, гр.Скиданову Артему Юрійовичу (вул.Торгова, 10)
91.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу гр. Коваленку Олександру Валентиновичу
92.Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.Яцурі Сергію Вікторовичу
93.Про продаж земельної ділянки гр.Шакалову Олександру Олександровичу
94.Про продаж земельної ділянки гр.Кормишовій Марині Валеріївні
95.Про продаж земельної ділянки гр.Бондаренко Олені Вікторівні
96.Про продаж земельної ділянки гр.Гопченку Ігорю Анатолійовичу
97.Про продаж земельної ділянки гр.Рубцовій Наталії Леонідівні (вул.Богатикова Юрія, 2А)
98.Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 2-5 рішення
Слов'янської міської ради від 26.07.2017 №106-XXIX-7 "Про затвердження
технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для відведення її у власність шляхом викупу гр.Найденку Віталію Борисовичу"
99.Про визнання таким, що втратило чинність рішення Слов'янської міської
ради від 28.09.2018 №52-LII-7 "Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "ВАНДА"
100. Про внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого 17.08.2015
за № 10841723
Секретар міської ради

Ж.М.Кім

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 07.05.2019 № 148-р
ГРАФІК
проведення засідань постійних комісій міської ради з питань,
що запропоновані для включення до порядку денного LХV сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
№
п/п
1.

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

2.

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

3.

Засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та
молодіжної політики
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХV сесії

4.

5.

Дні
засідань
14.05.2019
17.05.2019

20.05.2019

Засідання постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності,
законності, правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХV сесії

21.05.2019

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

23.05.2019

Секретар міської ради

Місце
Малий зал
3-й поверх
Малий зал
3-й поверх

Час
00

14

1400

Голова комісії
Придворов Павло
Анатолійович
Олексюк Анатолій
Романович

Малий зал
3-й поверх

14

Смирнов Віктор
Сергійович

Малий зал
3-й поверх

1400

Савченко Сергій
Миколайович

Малий зал
3-й поверх

1400

Адейкін Микола
Миколайович

Ж.М.Кім

00

Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 07.05.2019 № 148-р
План організаційно-технічних заходів
щодо проведення LХV сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
№
Назва заходу
з/п
1. Оприлюднення
проекту порядку
денного LХV сесії на офіційному вебпорталі міської ради.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тиражування проектів рішень та
інших інформаційних матеріалів з
питань, внесених на розгляд LХV
сесії, формування комплектів для
депутатів ради.
Інформування
депутатів
про
скликання LХV 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 LХV сесії.
Підготовка порядку ведення
пленарного засідання ради LХV сесії.
Технічний огляд, налаштування,
супровід роботи електронної системи
голосування.

Термін
виконання

Не пізніше
08.05.2019

Не пізніше
28.05.2019

Не пізніше
08.05.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2)
29.05.2019
28.05.2019

28.05.2019
28.05.2019
29.05.2019

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),
29.05.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
29.05.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
29.05.2019

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

29.05.2019

12. Підписання та реєстрація рішень
прийнятих на LХV сесії.

Не пізніше
03.06.2019

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

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

Не пізніше
05.06.2019

Не пізніше
05.06.2019

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 LХV сесії
розробникам.

Секретар міської ради

Термін
виконання

14.06.2019

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

Ж.М.Кім

