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За секретаря засідання круглого столу:  Валковська Т.М., заст. начальника відділу освіти 

Присутні: 

Підлісний Ю.І. -  заступник міського голови 

Лях В.М. – міський голова 

Мицик В.П. – директор департаменту сім’ ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації 

Рубльовський  І.М. – начальник відділу освіти 

Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту  

Скіба В.І. – завідуючий господарством ПЗОВ «Лісова казка » 

Федорченко А.В. – голова громадської ради при виконавчому комітеті Слов’янської міської ради 

Хоменко Василь Олександрович  – голова громадської організації «Слов’янська січ» 

Беліменко Олександр Владиславович - делегований представник ГО «Гуртом Слов’янськ » 

Валковська Т.М. -  заст. начальника відділу освіти 

Представники громади, громадських об’єднань, спортивних закладів 

 Порядок денний: 

1. Обговорення питання «Про передачу нежитлових будівель та споруд позаміського закладу оздоровлення 
та відпочинку «Лісова казка» у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебуває в 

управлінні обласної ради» 

Виступили: 

Підлісний Ю.І., заступник міського голови, який привітав усіх присутніх, ознайомив з листом заступника 
голови Донецької облдержадміністрації  Ремського В.В.,  озвучив мету та порядок денний засідання 
«круглого» столу на тему: «Про передачу нежитлових будівель та споруд позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, 
що перебуває в управлінні обласної ради». 

Мицик В.П. – директор департаменту сім’ ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації,  розповів, 
що на території Донецької області відсутні умови для тренування спортсменів олімпійського рівня, в 
зв’язку з чим спортсмени виїжджають до інших областей. Тому виникла необхідність будівництва 
Регіонального спортивного комплексу з  тренування  спортсменів олімпійських та не олімпійських видів 
спорту, спорту інвалідів. Крім тренування, на базі комплексу буде здійснюватись оздоровлення молодих 
спортсменів. Департаментом сім’ ї, молоді та спорту Донецької ОДА спільно з Слов’янською міською 
радою опрацьовується  механізм оздоровлення дітей пільгових категорій, які раніше оздоровлювались у 
ПЗОВ «Лісова казка». 

Рубльовський І.М. – начальник відділу освіти, доповів що будівлі та споруди табору «Лісова казка» 
введені в експлуатацію у 1976-1979 роках, передані на баланс відділу освіти від ТОВ «Слов’янська 



меблева фабрика» у грудні 2001 року. Капітальний ремонт не здійснювався. Табір розрахований на 
оздоровлення 150 дітей за одну оздоровчу зміну. З-за відсутності системи опалення, надає послуги у 
тільки у теплу пору року. Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету. У 2017 році було 
оздоровлено 303 дитини, 179 дітей пільгових категорій повністю за рахунок бюджету, 208 дітей 
працівників бюджетних закладів з оплатою 70% за рахунок бюджету, 30% за рахунок бюджетної установи, 
16 дітей за рахунок батьківської плати. Загальні витрати бюджету в перерахунку на одну дитину склали 
4,5 тис. грн. У 2018 році для проведення підготовки табору (косметичний ремонт та виконання усіх 
приписів)   та проведення оздоровлення видатки  складатимуть приблизно 4000,8 тис. грн. Орієнтовна 
вартість витрат у разі проведення капітального ремонту та частковій заміні застарілого технологічного 
обладнання 11300,0 тис. грн. 

Лях В.М. – міський голова, розповів що собівартість путівки у таборі «Лісова казка» склала у 2017 році 
близько 4,5 тис. грн., але якість  наданих послуг в цілому не відповідає сучасним вимогам, в той же час у 
більш сучасних таборах с кращими умовами перебування вартість складає 5,5-6,0 тис. грн., що ненабагато 
більше. Враховуючи що виконання усіх приписів та вимог з пожежної небезпеки пов’язано з розробкою 
проектно-кошторисної документації та проведенням тендерних процедур, то існує імовірність що 
відкриття табору в цьому році  не відбудеться. Що стосується спорту, то міською радою приділяється 
значна увага цьому напрямку, збільшена сума  стипендій для спортсменів, проведено ремонт спортивної 
школи, ведеться розробка  проектно-кошторисної документації для ремонту окремого гімнастичного залу 
за адресою вул. Шнурківська, 2, планується ремонт стадіону ім. Ю.Скиданова. Будівництво Регіонального 
спортивного комплексу сприятиме позитивному іміджу міста та області, розвитку туризму та створенню 
робочих місць. Буде збереження соціальна спрямованість закладу, оскільки в ньому будуть 
оздоровлюватись спортивна та талановита молодь, у тому числі зі Слов’янська.  

Скіба В.І. - завідуючий господарством ПЗОВ «Лісова казка», який доповів що спочатку сприйняв проект 
негативно, але після більш детального ознайомлення та спілкування з головою Національного комітету 
С.Н.Бубкою змінив свою думку. Зазначив, що сьогодні вирішується конституційне право дітей на 
оздоровлення та змістовне дозвілля. В тому стані, в якому знаходиться «Лісова казка» про змістовність не 
ведеться взагалі. Будівлі та споруди табору зношені більш ніж на 90%, залишається тільки природний 
ресурс. Будівництво Регіонального спортивного комплексу дозволить створити приблизно 250 додаткових 
робочих місць, наповнити бюджет міста Святогірська, та сприятиме оздоровленню молоді. Просить 
підтримати проект. 

Міщенко О.М. - начальник відділу у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту, доповів, що як 
начальник відділу несе відповідальність за оздоровлення дітей м. Слов’янськ. У 2017 році було 
оздоровлено 303 дитини у таборі «Лісова казка», та 319 дітей через відділ у справах сім’ ї, молоді, фізичної 
культури та спорту. Вартість путівок складала у середньому від 5 тис. грн. до 10 тис. грн. у залежності від 
табору відпочинку. Розповів про заплановані  у 2018  році форми оздоровлення. Оздоровлення дітей які 
потребують соціальної підтримки за  рахунок місцевого бюджету у таборі «Лісова казка», або придбання 
для них путівок в більш сучасні табори. Близько 350 путівок будуть надані Департаментом  сім’ ї, молоді 
та спорту Донецької облдержадміністрації. Запланована нова  форма оздоровлення, коли вартість путівки 
для дитини, що не належить до соціально незахищеної категорії, буде відшкодовуватись за рахунок 
обласного та міського бюджетів у розмірі одного прожиткового мінімуму. Як начальник відділу у справах 
сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту підтримує створення Регіонального спортивного комплексу 
оскільки це дозволить значно підвищити рівень підготовки спортсменів. За відсутності спортивного 
комплексу такого рівня  молоді та талановиті спортсмени вимушені виїжджати з області, бо не мають бази 
для тренування. 

Федорченко А.В. – голова громадської ради при виконавчому комітеті Слов’янської міської ради, зазначив, 
що згідно листа заступника голови Донецької облдержадміністрації  на базі Регіонального спортивного 
комплексу планується тренування спортсменів вищої спортивної майстерності та олімпійських видів 
спорту. Тому проведення оздоровлення дітей в цьому комплексі неможливе. Наголосив, що на теперішній 
час відсутнє рішення будь якого органу про створення на базі табору «Лісова казка» саме Регіонального 
спортивного комплексу, ні один орган не взяв на себе зобов’язання по його фінансуванню. Звернувся до 
представника Донецької ОДА надати відповідні пояснення. Вважає, що передача табору пов’язана тільки з 
бажанням отримати обласною радою земельної ділянки. Запропонував внести в протокол пропозицію 
відкласти питання щодо передачі майна «Лісової казки» до прийняття нормативно-правових актів  про 
фінансування будівництва Регіонального спортивного комплексу органами відповідного рівня. 

Підлісний Ю.І.  зауважив,  що питання щодо передачі земельної ділянки не стоїть як тема обговорення, 
оскільки  земельна ділянка належить Святогірській  міській раді, а відділу освіти Слов’янської міської 
ради надана тільки в користування. 

Мицик В.П., в відповідь на запитання Федорченко А.В. стосовно фінансування відповів, що рішення про 
фінансування приймається тільки за умовою набуття права власності. При позитивному вирішення 



питання щодо передачі майна у обласну власність, будуть виділені кошти на розробку ПКД. Фінансування 
будівництва спортивного комплексу заплановане за рахунок обласного та державного бюджету. 

Федорченко А.В. зауважив, що за відсутності прийнятого рішення фінансування може не надійти. 

Лях В.М. відповів, що витрачати бюджетні кошти на об’єкт при відсутності права власності на нього 
неможливо. Навів приклад передачі об’єктів комунальної власності , у т.ч. земельних ділянок в обласну 
власність, і це не визивало заперечень у представників громади. Заперечення щодо  передачі табору 
пов’язана саме с земельною ділянкою. 

Хоменко Василь Олександрович  –  голова громадської організації «Слов’янська січ» наголосив, що 
частина земельної ділянки табору вже була передана.  

Підлісний Ю.І.  відповідаючи на питання доповів, що згідно рішення Слов’янської міської ради відділ 
освіти прийняв на баланс земельну ділянку та майновий комплекс «Лісова казка» від ТОВ «Слов’янська 
меблева фабрика». Згідно архівних документів, майновий комплекс було передано не в повному складі, 
власником однієї будівлі та частини земельної ділянки, на якій розташована будівля, залишилось ТОВ 
«Слов’янська меблева фабрика». Подальша доля цієї земельної ділянки невідома. 

Беліменко Олександр Владиславович - делегований представник ГО «Гуртом Слов’янськ», у своїй промові 
розповів, що міські голови, голови облдержадміністрацій змінюються, а громада залишається, діти та 
внуки членів цієї громади повинні отримувати оздоровлення. Якщо чиновники не в змозі вирішити 
проблеми табору, то прийдуть інші, які впораються. Крім того, відправляючи дітей в табори інших 
областей,  влада спрямовує гроші в інші області. Чиновники уходять, а земельна ділянка та майно повинно 
залишитись і після каденції цієї влади. 

Хоменко Василь Олександрович  - запропонував для вирішення питання фінансування робіт по 
капітальному ремонту табору шляхом передання в обласну власність  автомобіля - пилососу для 
прибирання вулиць, вартістю майже 4,5 млн. грн., та не купувати ДК «Леніна», що в сумі дасть майже 10 
млн. грн.,  які дозволять відремонтувати табір та залишити  його у власності. 

Підлісний Ю.І.  після виступів усіх бажаючих запропонував перейти до процедури голосування.  

Федорченко А.В. зауважив, що процедура голосування не передбачена при обговоренні. У рамках 
публічного громадського обговорення  ведеться  протокол,  у  якому фіксуються висловлені в усній формі 
пропозиції і зауваження, які потім аналізуються та враховуються при прийнятті рішення. 

Підлісний Ю.І. подякував Федорченко А.В. за слушні зауваження, але  наголосив, що кожен із присутніх 
має свій голос та свою думку. Оскільки виступити всі присутні не в змозі, то для врахування думок усіх 
присутніх  пропонує визначитись шляхом голосування. На задане представником громади запитання, чому 
було обрано саме табір «Лісова казка», відповів, що однією з причин є наявність поряд з табором школи, 
завдяки чому молоді спортсмени під час тренувальних зборів не перериватимуть навчання у загальній 
середній школі. 

Запропонував  винести на голосування наступні питання: 

1. Погодити  передачу  у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебуває в 
управлінні обласної ради майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська, а 
саме нежитлові будівлі, споруди, об’єкти інженерної інфраструктури дитячого оздоровчого табору  
«Лісова казка», розташованого за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, 
буд.65, якій знаходиться на балансі відділу освіти Слов’янської міської ради. 

2. Відкласти розгляд питання щодо передачі нежитлових будівель та споруд позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, 
міст, що перебуває в управлінні обласної ради до появи готового проекту з будівництва 
Регіонального спортивного комплексу. 

Голосування:   

1.  Погодити  передачу  у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебуває в 
управлінні обласної ради майна комунальної власності територіальної громади м. Слов’янська, а саме 
нежитлові будівлі, споруди, об’єкти інженерної інфраструктури дитячого оздоровчого табору  «Лісова 
казка», розташованого за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, буд.65, якій 
знаходиться на балансі відділу освіти Слов’янської міської ради. 

                                           «за»  - 37    «проти» - 4   «утримались» -  8 



2.Відкласти розгляд питання щодо передачі нежитлових будівель та споруд позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, 
що перебуває в управлінні обласної ради до появи готового проекту з будівництва Регіонального 
спортивного комплексу.  

                          «за»  - 5   «проти» - 43   «утримались» -  0 

Вирішили: за результатами голосування погодити  передачу  у спільну власність територіальних громад, 
сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради майна комунальної власності територіальної 
громади м. Слов’янська, а саме нежитлові будівлі, споруди, об’єкти інженерної інфраструктури дитячого 
оздоровчого табору  «Лісова казка», розташованого за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. 
Кільцева, буд.65, якій знаходиться на балансі відділу освіти Слов’янської міської ради. 

 

 

Головуючий на засіданні круглого столу                                        Підлісний Ю.І. 

 

За секретаря                                                                              Валковська Т.М. 


