
Звіт 
секретаря Слов’янської міської ради 7 скликання 

Кіма Жана Миколайовича 
за період з листопада 2015 року по квітень 2020 року

Діяльність секретаря міської ради регламентується статтею 50 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Одним  з  головних  напрямків  роботи  секретаря  міської  ради  є
організація діяльності  міської ради. Перш за все підготовка та проведення
сесій  ради,  засідань  постійних  комісій  міської  ради,  яких  у  сьомому
скликанні міської ради створено п’ять, та засідань тимчасових контрольних
комісій ради, яких створено чотири.

Слов`янська  міська  рада  VII  скликання  розпочала  свою  роботу  в
листопаді 2015 року за результатами виборів, що відбулися в жовтні цього ж
року.  З  цього  моменту  і  до  кінця  квітня  2020  року  було  організовано  і
проведено 82 сесії міської ради, з них за період з січня по квітень місяці 2020
року 6 сесій ради. Загалом станом на 01.05.2020 було прийнято 2421 рішення,
з  них  за  перши чотири місяці  2020  року  207.  За  напрямками суспільного
значення:

- рішення, що регулюють земельні питання – 120;
- затвердження цільових програм – 6;
- затвердження,  внесення  змін та  виконання  Програми економічного і

соціального розвитку м. Слов’янська – 4;
- виконання, внесення змін та доповнень до міського бюджету – 6;
- рішення про депутатські запити – 29 та про виконання запитів – 1. 

Окрім рішень, що стосуються життєдіяльності міста, міською радою за
звітний період прийнято 15 рішень щодо звернень до Президента України,
Кабінету Міністрів, Верховної Ради, які звертали увагу органів центральної
влади на проблеми нашої громади та проблеми всеукраїнського характеру. 

Як  вже  було  зазначено,  забезпечувалася  стабільна  та  продуктивна
діяльність  постійних комісій  Слов’янської  міської  ради.  Засідання  комісій
відбуваються відповідно до графіку, або скликаються у разі необхідності. На
засіданнях  комісій  розглядаються  проекти  рішень  міської  ради,  звернення
громадян, питання, подані структурними підрозділами міської ради. Отже, за
напрямками  роботи  відповідно  до  повноважень  станом  на  травень  місяць
2020 року:

- Постійна комісія з питань економічної  політики, бізнесу, бюджету та
фінансів  (голова  комісії  –  Адейкін  Микола  Миколайович)  провела  84
засідання комісії, на яких розглянуто 951 питання. По роках це:
2015 рік – 4 засідання,   з них 2 – спільні,   розглянуто  54 питання
2016 рік – 24 засідання, з них 12 – спільні, розглянуто  333 питання
2017 рік – 16 засідань,   з них 6 – спільні,   розглянуто  170 питань
2018 рік – 19 засідань,   з них 9 – спільні,   розглянуто  203 питання
2019 рік – 15 засідань,   з них 8 – спільні,   розглянуто  149 питань
2020 рік – 6 засідань,     з них 1 – спільне,  розглянуто  42 питання



- Постійна  комісія  з  питань  комунальної  власності  та  міського
господарства  (голова комісії  –  Олексюк Анатолій Романович) провела
106 засідань комісії, на яких розглянуто 963 питання. По роках це:
2015 рік –  5 засідань,     з них 2 – спільні,   розглянуто  53  питання
2016 рік –  27 засідань,   з них 14 – спільні, розглянуто  363 питання
2017 рік –  24 засідання, з них  7 – спільні,  розглянуто  162 питання
2018 рік –  20 засідань, з них  7 – спільні,  розглянуто 178 питань
2019 рік –  27 засідань, з них  8 – спільні,  розглянуто 173 питання
2020 рік –  3 засідання, з них  1 – спільне, розглянуто  34 питання

- Постійна  комісія  з  питань  землекористування,  містобудування  та
екології  (голова комісії  – Придворов Павло Анатолійович) провела 82
засідання комісії на яких розглянуто 2542 питання. По роках це:
2015 рік –  4 засідання, з них  2 – спільні,   розглянуто 115 питань
2016 рік –  27 засідань, з них  12 – спільні, розглянуто 692 питання
2017 рік –  15 засідань, з них  2 – спільні,   розглянуто 543 питання
2018 рік –  16 засідань, з них  2 – спільні,   розглянуто 554 питання
2019 рік –  14 засідань, з них  1 – спільне,  розглянуто 478 питань
2020 рік –  6 засідань,   з них  1 – спільне,  розглянуто 160 питань

- Постійна  комісія  з   питань   депутатської  діяльності,   законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції (голова комісії
– Савченко Сергій Миколайович) провела 69 засідань комісії,  на яких
розглянуто 829 питань. По роках це:
2015 рік –  4 засідання, з них 1 – спільне,   розглянуто  21 питання
2016 рік –  20 засідань, з них  11 – спільні, розглянуто  322 питання
2017 рік –  16 засідань, з них 3 – спільні,    розглянуто  91 питання
2018 рік –  15 засідань, з них 1 – спільне,   розглянуто  210 питань
2019 рік –  11 засідань,  розглянуто  150 питань
2020 рік –  3 засідання, розглянуто 35 питань

- Постійна  комісія  з  питань  охорони  здоров’я,  освіти,  соціальної  та
молодіжної  політики  (голова  комісії  –  Смирнов  Віктор  Сергійович)
провела 48 засідань комісії, на яких розглянуто 490 питань. По роках це:
2015 рік –  3 засідання, з них 2 – спільні, розглянуто 50  питань
2016 рік –  12 засідань, з них 5 – спільні, розглянуто 198 питань
2017 рік –  9 засідань,   з них 2 – спільні, розглянуто 51 питання
2018 рік –  10 засідань, з них 3 – спільні, розглянуто 68 питань
2019 рік –  12 засідань, з них 2 – спільні, розглянуто 103 питання
2020 рік –  2 засідання,  розглянуто  20 питань
Загалом  протягом  звітного  періоду  проведено  389  засідань  постійних

комісій Слов’янської міської ради, на яких розглянуто 5775 питань. 
Крім того, організовано 4 засідання Погоджувальної ради, проведено 3

Дні депутата.
За ініціативою депутатів протягом сьомого скликання було створено 4

тимчасові контрольні комісії міської ради:
тимчасова контрольна комісія міської ради з контролю за дотриманням

ДП СКРЦ  «Слов’янський курорт» законодавства України щодо оплати праці



і раціонального використання земельних ресурсів та охорони навколишнього
середовища (рішення міської ради від 09.11.2016 №82-ХVII-7)

тимчасова  контрольна  комісія  міської  ради  для  проведення
інвентаризації  договорів  строкового  особистого  сервітуту  та  здійснення
контролю  щодо  сплати  суб’єктами  господарювання  коштів  до  місцевого
бюджету за користування правом особистого строкового сервітуту (рішення
міської ради від 15.02.2017 №35-ХХ-7)

тимчасова  контрольна  комісія  міської  ради  щодо  з’ясування
правомірності  дій  органів  прокуратури  Донецької  області  та  Управління
захисту  економіки  в  Донецькій  області  Департаменту  захисту  економіки
Національної поліції України (рішення міської ради від 20.06.2017 №1-ХХVI-
7)

тимчасова  контрольна  комісія  міської  ради  щодо  майна  комунальної
власності (рішення міської ради від 20.08.2018 №29-L-7).

Постійно організовується оприлюднення та реєстрація проектів рішень,
що  надходять  на  розгляд  міської  ради,  прийнятих  рішень  міської  ради,
розгляд  проектів  рішень на  засіданнях постійних комісій  та  на пленарних
засіданнях міської ради.

Так, протягом 2015-2020 років:
- зареєстровано проєктів рішень міської ради – 3314;
- видано  виконавцям  рекомендацій  згідно  виписок  з  протоколів  засідань

постійних комісій міської ради – 518;
- організовано  розгляд  постійними  комісіями  міської  ради  звернень

структурних  підрозділів  міської  ради,  підприємств,  організацій,
громадських організацій, громадян – 662;

- направлено звернень та запитів від постійних комісій міської ради – 71;
- організовано проведення пленарних засідань міської ради – 83;
- опрацьовано прийнятих рішень міської ради – 2421.

Постійно  проводився  контроль  за  дотриманням  термінів  розгляду
депутатських   звернень  та  запитів  виконавцями.  На  ім’я  Слов’янського
міського голови, заступників міського голови за 2016-2019 роки надійшло764
звернення депутатів та 203 депутатські запити, в тому числі:

- 2 запити у 2015 році;
- 268 звернень та 47 запитів надійшло в 2016 році;
- 243 звернення та 58 запитів у 2017 році;
- 147 звернень та 45 запитів у 2018 році;
- 106 звернень та 51 запит надійшло в 2019 році;
За  чотири місяці  2020 року надійшло 41 депутатське  звернення та 29

запитів. 
Відносно  виконавської  дисципліни  необхідно  зазначити  що  на  всі

депутатські звернення та запити надано відповіді.  
Наприклад,  з  106  депутатських  звернень  направлених  до  виконавчих

органів міської ради у 2019 році, лише по семи зверненням надано відповідь
з порушенням термінів, що складає 7 відсотків від загальної кількості.  



Що стосується депутатських запитів, необхідно зазначити, що протягом
2015-2019 років міською радою було підтримано 203 депутатські запити.

З них рішеннями міської ради від 28 лютого 2018 року та від 05 квітня
2019  року  з  контролю  було  знято  75  депутатських  запитів,  виконаних
орієнтовно на 6 мільйонів 916 тисяч гривень.

Станом на 01 січня 2020 року на контролі знаходилось виконання 128
депутатських запитів. 

За  інформацією  виконавчих  органів  міської  ради  з  128  депутатських
запитів 40 запитів виконано, 23 виконано частково, загалом проведено робіт
орієнтовно на 20 млн. 301 тис. грн. 

Рішенням міської ради від 04.03.2020 № 38-LXХX-7 з контролю знято 35
депутатських запити.

На  виконання  функцій  контролю  за  відвідуванням  депутатами
пленарних  засідань  міської  ради  та  засідань  постійних  комісій  ведеться
постійний  облік  даної  інформації  та  забезпечується  її  оприлюднення  та
надання  на  запити  у  відповідності  до  Закону  України  «Про  доступ  до
публічної інформації».

Про  активність  депутатського  корпусу  свідчить  стан  відвідування
засідань  сесій  та  участі  в  їх  роботі.  В  середньому  на  кожній  сесії  були
присутні  32  депутати  з  36,  що  становить  89%.  Інформація  про  стан
відвідування  засідань  сесій  по  кожному  з  депутатів  систематично
висвітлюється на офіційному сайті Слов’янської міської ради.

Як  цього  і  вимагає  Регламент,  за  звітний  період  усі  засідання  сесій
міської ради та постійних депутатських комісій проводилися відкрито. Було
забезпечено  право  кожного  громадянина  бути  присутнім  на  засіданнях,
міська  рада  не  приймала  жодного  рішення  про  обмеження  такого  права.
Гласність  засідань  сесій  забезпечувалася  шляхом  надання  можливості
проведення у залі фото-, відео-, звукозапису, а також їх онлайн-трансляції в
мережі  інтернет,  висвітлення  матеріалів  роботи  ради  у  місцевих  засобах
масової інформації, в тому числі електронних та друкованих. 

З  травня  2016  року  введено  в  експлуатацію  електронну  систему
голосування  «Віче».  У  зв’язку  із  введенням  системи  під  керівництвом
секретаря  міської  ради  було  здійснено  комплекс  організаційно-технічних
заходів щодо занесення відповідних даних до системи, ознайомлення депутатів
міської ради з роботою  системи,  тощо.

У  2019  році  для  організації  роботи  за  допомогою  електронного
документообігу в тестовому режимі міською радою впроваджено програмний
комплекс «Діловод», в якому  формується база даних щодо: 

- проєктів рішень міської ради, які виносяться на розгляд міської ради;
- порядків  денних  сесій  міської  ради  та  засідань  постійних  комісій

міської ради;
- за результатами засідань складаються протоколи та прийняті рішення

міської ради і вносяться до «Діловоду». 
В результаті проведеної роботи по наповненню інформації у базі даних

«Діловоду» звичайні користувачі мережі Інтернет мають можливість в кілька



кліків прослідити всі етапи розгляду проєктів рішень Слов’янської  міської
ради. Розміщення  документів на  офіційному  сайті  міської  ради  дає
можливість будь-якому  мешканцю  міста  Слов’янська  ознайомитися  з
проектами рішень, Програм, Положень, регуляторних актів, та надати свої
пропозиції чи зауваження до них.

Ефективним методом роботи з депутатами міської ради є  спілкування
електронною поштою,  що дає  змогу депутатам ознайомитися з  проєктами
порядків  денних  засідань,  рішень  і  т.і.  до  засідання  постійних  комісій  та
пленарних засідань сесії. 

На  виконання  передбачених  ст.50  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»  повноважень  секретаря  міської  ради,
забезпечується  зберігання  офіційних  документів  міської  ради.  Протягом
поточного  скликання  документи  формуються  та  зберігаються  у  відділі  з
організаційного забезпечення депутатської діяльності. За період з січня 2016
по травень 2020 року упорядковано належним чином  237 архівних справ. 

 На  виконання  функції  голови  комісії  по  проведенню  конкурсу  на
заміщення  вакантних  посад  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
Слов’янської  міської  ради  за  період  з  2016  по  квітень  2020  року  було
організовано та проведено 46 засідань зазначеної комісії.

Постійно, згідно затвердженого графіку, веду прийом громадян з різних
питань, а також телефонний зв'язок з населенням, надаючи консультативну
та практичну допомогу.

У січні 2019 року брав участь у зустрічі міського голови з членами Ради
лідерів учнівського самоврядування, під час якої розповів про роботу міської
ради та відповів на запитання. Учні мали можливість спробувати себе у ролі
депутатів, прийняли участь у поіменному голосуванні за допомогою системи
"Віче". В рамках профорієнтаційного квесту для учнів загальноосвітніх шкіл,
що  проводився  Слов’янським  міським  центром  зайнятості,  проведено
ознайомлювальну зустріч з учнями сьомих класів опорної школи № 13, на
якій проінформовано про роботу в органах місцевого самоврядування.

Протягом  звітного  періоду  здійснював  робочі  візити  до  комунальних
підприємств та закладів міста, де спілкувався з керівництвом та колективами,
цікавився  проблемними  питаннями,  а  також  здійснював  робочі  зустрічі  з
керівниками  державних  виконавчих  органів,  Донецької  державної
адміністрації.  Разом з міським головою проводив виїзні зустрічі з жителями
окремих мікрорайонів міста. З метою розширення зв’язків міста Слов`янська
з іншими містами, налагодження ділового партнерства, у 2018 та 2019 роках
відвідував місто Буча.

Спільно  з  депутатами  міської  ради  надавав  спонсорську  допомогу
громадянам  міста,  які  опинились  у  скрутних ситуаціях,  малозабезпеченим
громадянам міста, дітям, які залишились без піклування батьків, учням  шкіл,



які  приймали  участь  у  змаганнях  міського,  обласного  та  державного
значення.  Приймав  участь  особисто  та  залучав  депутатів  міської  ради  до
участі у міських акціях та святах, зустрічах з народними депутатами України
та представниками міжнародних організацій. 

Завжди  відкритий  для  діалогу,  з  увагою  готовий  враховувати  всі
пропозиції громади міста Слов`янська.

З повагою,

Секретар Слов’янської міської ради                                          Ж.М.Кім


