УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 31.01.2019 № 38-р
м. Слов'янськ

Про скликання LX 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 LX сесію Слов’янської міської ради.
2. Внести на розгляд LX 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 LX сесії.
4. Пленарне засідання LX сесії провести 20 лютого 2019 року о 10.00 годині
у великій залі засідань адміністративної будівлі міської ради.
5. Затвердити план організаційно-технічних заходів щодо проведення LХ
сесії Слов’янської міської ради 7 скликання (додаток 3).
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

В.М. Лях

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 31.01.2019 № 38-р
Перелік питань
що запропоновані для включення до порядку денного
LХ сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області за 2018 рік».
2. Про результати діяльності Управління патрульної поліції в містах Краматорську та Слов’янську на території м. Слов’янськ за 2018 рік.
3. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від 15.02.2017 №
4-ХХ-7 «Про затвердження списку присяжних Слов'янського міськрайонного суду».
4. Про звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради за
період з січня 2018 року по січень 2019 року.
5. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік.
6. Про встановлення ставки туристичного збору на території м.Слов’янська
на 2019 рік.
7. Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Слов’янської міської ради у 2018 році.
8. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 16.11.2018 № 8-LIV7 “Про затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік”.
9. Про виконання Програми фінансової підтримки КП Слов’янської міської
ради «Словміськводоканал» на 2018 рік.
10.Про хід виконання Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території
Слов’янської міської ради за 2017-2018 роки.
11.Про хід виконання міської програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017-2018 роки.
12.Про розгляд електронної петиції Матвієнка Юрія Леонідовича.
13.Про затвердження Порядку надання пільг на оплату харчування дітей у
закладах дошкільної, загальної середньої освіти та НВК № 1 за рахунок
місцевого бюджету м. Слов’янська на 2019 рік.
14.Про затвердження Програми з придбання та встановлення дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового
фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забудови у м.
Слов’янськ на 2019-2021.
15.Про затвердження програми «Проведення державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно комунальної власності територіальної громади
міста Слов’янська на 2019-2021 роки».

16.Про затвердження «Програми по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в м.
Слов’янську на 2019-2021 роки».
17.Про затвердження Програми профілактики та лікування серцево-судинних
та судинно-мозкових захворювань в м. Слов’янську на 2019-2021 роки.
18.Про затвердження Програми реабілітації дітей на Слов’янському курорті
на 2019-2020 роки.
19.Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в м Слов’янську на 2019-2020 роки.
20.Про затвердження Програми забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2019-2020
роки.
21.Про затвердження Програми розвитку культури міста Слов’янська на 2019
рік.
22.Про затвердження Переліку тротуарів м. Слов’янська на проведення поточного ремонту у 2019 році.
23.Про затвердження Переліку автомобільних доріг м. Слов’янська на
проведення поточного ремонту у 2019 році.
24.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).
25.Про внесення змін до рішення міської ради від 05.04.2017 №31-XXII-7
«Про затвердження «Цільової Програми капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в’їздів, проїздів
та
провулків території Слов’янської міської ради на 2017-2018 роки».
26.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 04.01.2019 №
1-LVIII-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».
27.Про внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2016 № 18-ХІІІ-7
«Про затвердження Програми з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності міста
на період 2016-2018 роки».
28.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.
29.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2017
№ 16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік».
30.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.2018 №
7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».
31.Про надання згоди на продаж 1/25 частки житлового будинку.
32.Про внесення змін щодо відомостей про об’єкт нерухомого майна (вул.
Донська, 3).
33.Про прийняття з державної у комунальну власність територіальної громади
м.Слов’янська окремого індивідуально визначеного майна.

34.Про приймання майна з власності приватного акціонерного товариства
«Бетонмаш»
у
комунальну
власність
територіальної
громади
м.Слов’янська.
35.Про погодження акту про списання багатоквартирного будинку з балансу,
що розташований у м. Слов’янську по вул. Свободи, 41.
36.Про погодження акту про списання багатоквартирного будинку з балансу,
що розташований у м. Слов’янську по вул.Торська, 24 а.
37.Про затвердження положення управління житлово-комунального
господарства Слов’янської міської ради у новій редакції.
38.Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту Слов’янської міської ради в новій редакції.
39.Про затвердження положення про управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради (в новій редакції).
40.Про затвердження Положення про господарську групу Слов’янської
міської ради.
41.Про розробку детального плану території по вул. Тараса Шевченка, 9 у
м. Слов’янську.
42.Про розробку детального плану території по пров. Світлодарський,4 у м.
Слов’янську.
43.Про розробку детального плану території садибної житлової забудови по
вул. Кримська, 49 у м. Слов’янську.
44.Про припинення права користування та вилучення земельної ділянки у
фізичної особи-підприємця Кулика Андрія Віталійовича.
45.Про припинення права постійного користування та вилучення земельної
ділянки у КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ ТСО УКРАЇНИ".
46.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Шуткевичем Олександром Петровичем.
47.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Шамлі Ольгою Іванівною.
48.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Жидковим Ігорем Івановичем.
49.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Жужукіним Олександром Івановичем.
50.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Землянською Аллою Олександрівною.
51.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Костенко Володимиром Володимировичем.
52.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з гр.Криворучком Віталієм Івановичем.
53.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АРІДА".
54.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з Приватним підприємством "ЭПСИЛОН".
55.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Холявкою Мариною Анатоліївною.

56.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ.ЛТД".
57.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем Осьмухою Іриною Петрівною.
58.Про поновлення договору оренди землі, укладеного з фізичною особоюпідприємцем ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРАД.
59.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду гр.Беньяміновій Ірині Саліхзянівні.
60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАПІД-АВ".
61.Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Жильцовій Світлані Павлівні та фізичній особі-підприємцю Мальнєвій
Ользі Володимирівні.
62.Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Коломієць Юрію Вікторовичу.
63.Про надання земельної ділянки на умовах оренди фізичній особі-підприємцю Ткачу Володимиру Миколайовичу.
64.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу
земельної ділянки та внесення змін до договору оренди землі, укладеного з
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БЕТОНМАШ".
65.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу
земельної ділянки гр.Журавльовій Ірині Миколаївні та внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого 12.09.2012 за № 141410004000233.
66.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо поділу
земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду фізичній особіпідприємцю Коршиковій Світлані Олександрівні.
67.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність гр.Швець Євгену Олександровичу, гр.Швець Людмилі Петрівні.
68.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність гр.Піддубному Володимиру Анатолійовичу та гр.Рігованову Володимиру Миколайовичу.
69.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Овсянниковій Ользі Віталіївні.
70.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Самсонову Олександру
Анатолійовичу.
71.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Іщук Ганні Захарівні.
72.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Бахмутовій Вікторії Петрівні та гр.Гусакову Василю Васильовичу.

73.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду фізичній особі-підприємцю Кулієву Вагіфу
Расул огли.
74.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Ряполовій Галині Іванівні.
75.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Шестерньову Тимуру Рамазовичу.
76.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 Дуднику Юрію Павловичу.
77.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для відведення її в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "ВЕСК".
78.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу гр.Холявці Марині Анатоліївні.
79.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо поділу земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "БЕТОНМАШ".
80.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ "ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА М. СЛОВ'ЯНСЬКА".
81.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Алєксандровій Наталії Сергіївні.
82.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Андрєєву Олександру Леонтійовичу.
83.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Зайцеву Артему Сергійовичу.
84.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Кальмук Тетяні Олександрівні.
85.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Климовій Марії Сергіївні.
86.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Мамедову Расулу Шаісмаіловичу.
87.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Мельникову Леоніду Сергійовичу.

88.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Фільчак Марині Володимирівні.
89.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Пупченку В'ячеславу Володимировичу.
90.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Пиліній Надії Іванівні.
91.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність гр.Сищенко Наталії Олександрівні.
92.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Сидоренку Євгену Володимировичу.
93.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність гр.Кондрашкіну Дмитру Володимировичу.
94.Про надання земельних ділянок безоплатно у власність ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ "ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
"НОВОЄ".
95.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у постійне користування КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ".
96.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, гр.Борисову
Олегу Вікторовичу.
97.Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення її у
власність шляхом викупу гр.Бондаренко Олені Вікторівні.
98.Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.Гопченку Ігорю
Анатолійовичу.
99.Про надання дозволу на викуп земельної ділянки гр.Губицькому Станіславу Володимировичу.
100. Про продаж земельної ділянки гр.Павенку Олександру Панасовичу та
гр.Павенку Ярославу Олександровичу.
101. Про продаж земельної ділянки гр.Гарібян Анічці Едуардівні.
102. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від 30.10.2017 №
28-XXXIII-7 "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у спільну власність шляхом викупу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДС-СХІД" та
гр.Кушнарьову Сергію Миколайовичу".
103. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від 28.09.2018 №
42-LII-7 "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність гр.Ярцевій Тетяні
Вікторівні".

104. Про внесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого 19.02.2016
за № 13405419.
Міський голова

В.М. Лях

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 31.01.2019 № 38-р
ГРАФІК
проведення засідань постійних комісій міської ради з питань,
що запропоновані для включення до порядку денного LХ 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 LХ сесії

Дні
засідань
06.02.2019

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

12.02.2019

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

13.02.2019

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

15.02.2019

Засідання постійної комісії міської ради з питань економічної політики, бізнесу, 18.02.2019
бюджету та фінансів
- на порядку денному питання, внесенні на розгляд LХ сесії

Міський голова

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

Час
00

14

00

14

00

14

00

14

00

14

В.М. Лях

Голова комісії
Смирнов Віктор
Сергійович
Придворов Павло
Анатолійович
Савченко Сергій
Миколайович
Олексюк Анатолій
Романович
Адейкін Микола
Миколайович

Додаток 3
до розпорядження міського голови
від 31.01.2019 № 38-р
План організаційно-технічних заходів
щодо проведення LХ сесії Слов’янської міської ради 7 скликання
№
Назва заходу
з/п
1. Оприлюднення
проекту порядку
денного LХ сесії на офіційному вебпорталі міської ради.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

Термін
виконання

Не пізніше
04.02.2019

Не пізніше
05.02.2019

Не пізніше
04.02.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2)
20.02.2019
19.02.2019

19.02.2019
19.02.2019
20.02.2019

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.

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

Термін
виконання
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
20.02.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
20.02.2019
Згідно
графіку
проведення
засідань
(додаток 2),
20.02.2019

20.02.2019

12. Підписання та реєстрація рішень
прийнятих на LХ сесії.
Не пізніше
25.02.2019
13. Складання протоколу пленарного
засідання LХ сесії та оприлюднення
його на офіційному веб-порталі
міської ради.

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

Не пізніше
27.02.2019

Не пізніше
27.02.2019

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 LХ сесії
розробникам.

Міський голова

Термін
виконання

11.03.2019

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

В.М. Лях

