
Звіт  
про результати вивчення громадської думки щодо придбання у комунальну власність 
територіальної громади міста Слов'янська,  з метою створення «Прозорого соціального 

офісу», вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Донецька область 
м. Слов’янськ, вул. Василевська (колишня Жовтневої Революції), 11.  

 
      Управлінням соціального захисту населення Слов’янської міської ради з 19.05.2017 по 
02.06.2017 проводились консультації з громадськістю з питання «Придбання у комунальну 
власність територіальної громади міста Слов'янська, з метою створення «Прозорого 
соціального офісу», вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: 
Донецька область м. Слов’янськ, вул. Василевська (колишня Жовтневої Революції), 11 та 
відповідних витрат з міського бюджету у сумі 3924000,00 грн.». 
     Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилось: 
мешканці міста та внутрішньо переміщені особи різних вікових категорій, соціально 
незахищені версти населення, громадяни з особливими фізичними потребами та інші 
пільгові категорії населення, представники громадських організацій. 
      Питання, винесене на обговорення: 
придбання у комунальну власність територіальної громади міста Слов'янська,  з метою 
створення «Прозорого соціального офісу», вбудованого нежитлового приміщення 
розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Василевська (колишня 
Жовтневої революції), 11, яке належить ПрАТ «Бетонмаш», вартістю 3270000,00 грн. (три 
міліонна двісті сімдесят тисяч грн.), крім того ПДВ 654000,00 грн. (шістьсот п’ятдесят 
чотири тисячі грн.), всього до продажу 3924000, 00 грн (три мільйони дев’ятьсот двадцять 
чотири тисячі грн.)  
       -    публічного громадського обговорення («круглий стіл»); 

- електронного голосування на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради у 
рубриці «Консультації з громадськістю»; 

- анкетування жителів міста та внутрішньо переміщених осіб (з 19.05.2017 по 
02.06.2017 проанкетовано 432 особи, 375 опитаних осіб підтримали придбання у 
комунальну власність територіальної громади міста Слов'янська,  з метою створення 
«Прозорого соціального офісу», вбудованого нежитлового приміщення, 
розташованого за адресою: Донецька область м. Слов’янськ, вул. Василевська 
(колишня Жовтневої Революції), 11  та відповідних витрат з міського бюджету у сумі 
3924000,00 грн., не підтримали – 56 осіб, не визначилась 1 особа).  

      Управлінням соціального захисту населення Слов’янської міської ради, в рамках 
проведення публічного громадського обговорення («круглий стіл») 25.05.2017 проведено 
консультацію з громадськістю з питання «Придбання у комунальну власність територіальної 
громади міста Слов'янська, з метою створення «Прозорого соціального офісу», вбудованого 
нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Донецька область м. Слов’янськ, вул. 
Василевська (колишня Жовтневої Революції), 11 та відповідних витрат з міського бюджету у 
сумі 3924000,00 грн.». 
         В ході публічного громадського обговорення надійшли пропозиції від громадських 
організацій щодо ремонту каналізаційного колектору, ремонту дороги, зручного маршруту 
міського транспорту, будівництва пандусу та ліфту для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. 
      Пропозиції громадськості щодо будівництва пандуса та ліфта для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями враховані, витрати включно до ПКД. 
       Пропозицію щодо внесення змін в маршрути і графіки руху міського пасажирського 
транспорту буде внесено на розгляд транспортної комісії.  
        Щодо ремонту каналізаційного колектора  надано роз’яснення про те, що ремонт 
колектора по вул. Ярморочна в районі будівлі по вул. Василівська частково проведено. На 
сьогоднішній день проект по ремонту колектора закритий. 
       В результаті публічного громадського обговорення більшістю («за» 17, «проти»-2) 
прийнято позитивне рішення питання щодо придбання у комунальну власність 
територіальної громади міста Слов'янська,  з метою створення «Прозорого соціального 



офісу», вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Донецька область 
м. Слов’янськ, вул. Василевська (колишня Жовтневої Революції), 11. 
      На засіданні громадської ради при виконавчому комітеті Слов’янської міської ради 
02.06.2017 проведено обговорення  питання придбання у комунальну власність 
територіальної громади міста Слов'янська, з метою створення «Прозорого соціального 
офісу», вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Донецька область 
м. Слов’янськ, вул. Василевська (колишня Жовтневої Революції), 11. 


