
Оприлюднено 19.02.2018 
 

Звіт за результатами публічного громадського обговорення 
 
1.Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення: 
Виконавчий комітет Слов’янської міської ради  
 
2. Зміст питання, що виносилося на обговорення: 
 «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» 

Публічне громадське обговорення проводилось у форматі круглого столу – 30 січня 
2018 року  та обговорення на засіданні форуму місцевого розвитку м. Слов’янська 
06.02.2018 року (протоколи засідань розміщені на офіційному веб-сайті Слов'янської 
міської ради у рубриці «Консультації з громадськістю») 

  
3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
Представники громади м. Слов’янська, представники громадських об’єднань, 

представники  спортивних закладів, представники громади м. Святогірська, виконавчі 
органи Слов'янської міської ради. 

 
4. Інформація про пропозиції, що надійшли: 
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 - виконавчі органи 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, та визначення 
джерела фінансування - надійшла від Федорченко А.В., голови громадської ради при 
виконавчому комітеті Слов’янської міської ради. 

3. Залишити ПЗОВ “Лісова казка” у власності Слов’янської міської ради, а 
Олімпійський центр побудувати в іншому місці надійшла від Олександра Беліменко, Інни 
Руденко, Дмитра Кочукова. 

 
5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з 

обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування 
пропозицій та зауважень: 

Стосовно передачі у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, що 
перебуває в управлінні обласної ради майна комунальної власності територіальної громади 
м. Слов’янська, а саме нежитлових будівель, споруд, об’єктів інженерної інфраструктури 
дитячого оздоровчого табору  «Лісова казка», розташованого за адресою: Донецька 
область, м. Святогірськ, вул. Кільцева, буд.65, який знаходиться на балансі відділу освіти 
Слов’янської міської ради – підтримано більшістю голосів при голосуванні на засіданні 
круглого столу та форумі місцевого розвитку м. Слов'янська. 

Стосовно пропозиції відкласти 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, та 



визначення джерела фінансування – враховуючи, що фінансування будь-якого об’єкту за 
рахунок бюджетних коштів можливе тільки за наявності права власності на цей об’єкт, то 
виготовлення ПКД та рішення щодо виділення коштів обласним бюджетом не можливе до 
моменту переходу майна у власність  обласної ради. Не підтримана при голосуванні на 
засіданні круглого столу та форумі місцевого розвитку. 

Стосовно пропозиції залишити ПЗОВ “Лісова казка” у власності Слов’янської 
міської ради, а Олімпійський центр побудувати в іншому місці. Поблизу позаміського 
закладу оздоровлення та відпочинку “Лісової казки” знаходиться інфраструктура 
“Смарагдового міста”, газопровід, потужна котельня тощо. Це дозволить зменшити 
загальні витрати на реалізацію проекту та використовувати наявну інфраструктуру 
максимально ефективно. Ще однією з причин є наявність поряд з табором школи, завдяки 
чому молоді спортсмени під час тренувальних зборів не перериватимуть навчання у 
загальній середній школі. Пропозиція не знайшла достатньої підтримки під час засідання 
форуму місцевого розвитку. 

 
6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:  
За результатами голосування   
у рамках обговорення круглого столу:   «за»  - 37    «проти» - 4   «утримались» -  8. 
у рамках обговорення форуму місцевого розвитку:    «за»  - “12”,  «проти» - “0”, 

«утримались»  - “3”, інші не голосували. 
 
Вирішено: підтримати  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. 
 


