Слов’янська міська рада
З метою урахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших
особливостей місцевого самоврядування в м. Слов’янську, усвідомлюючи свою відповідальність за
долю міста, збереження і примноження його досягнень і традицій, спираючись на славетну історію
міста машинобудуванобудівників, енергетиків, виробництва кераміки, науки та культури.
Враховуючи передовий досвід управління міським господарством в розвинених країнах, а
також передовий досвід міського розвитку країн Європейськго Союзу, до якого прагне Україна,
прагнучи досягти найвищих світових стандартів у життєдіяльності міста та забезпечення жителів
міста комунальними послугами.
Дбаючи про забезпечення промислового, екологічного, наукового, культурного розвитку
міста, підвищення рівня життя та створення умов для задоволення потреб жителів міста у
соціально-культурних та економічних потребах.
Усвідомлюючи, що місцеве самоврядування є найбільш ефективною формою управління
територіальною громадою, що забезпечує підвищення добробуту її членів, вільний розвиток
особистості, зростання економічної, політичної, наукової і моральної ролі міста в суверенній
Україні,
Керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування,
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також іншими законами України,

після всебічного публічного обговорення приймає

Статут територіальної громади м. Слов’янська
Цей Статут визначає основи життєдіяльності територіальної громади м. , засади, форми та порядо
Слов’янська к здійснення нею місцевого самоврядування.

Проект
РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правова основа Статуту
1. Статут територіальної громади м.Слов’янська (далі - Статут) є основним нормативноправовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України,
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Європейської хартії місцевого
самоврядування", ратифікованої Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР, інших законів
України.
2. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної громади міста, діє на
території міста і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб
місцевого самоврядування.
3. У випадку змін у законодавстві України статті Статуту приводяться відповідно до них.
4. Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого самоврядування в м.
Слов’янська

Стаття 2. Місто Слов’янська
1. Місто Слов’янська (до 1784р. м. Тор ). Місто Слов’янська має вигідне
графічне розташування на сході України в межах 4. На час прийняття Статуту територія м.
Слов’янська 58 км², кількість населення населення становило 115 421 жителі.
2.Місто Слов’янськ є самостійною
міністративно-територіальною одиницею у складі Донецької області та є районним центром
центром.

3. Суб’єкт владних повноважень
Територіальна громада міста Слов’янська, міст Миколаївка і Святогірськ, що входять до
слов’янської міської ради, є первинним суб’єктом місцевого самоврядування в місті,

основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так
і через органи місцевого самоврядування.
Стаття 4. Офіційні символи
1. Територіальна громада м. Слов’янська має власну символіку - герб, прапор та інші
символи та ознаки.
2. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади м.
Слов’янська визначаються окремим Положенням, яке затверджується міською радою.
4. Міська рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
5. На будинку, де працюють міський голова, міська рада та її виконавчі органи, разом з
Державним Прапором України підіймається прапор міста.

Стаття 5. Святкові дні та пам’ятні дати
1. Святкування Дня міста, видатних подій, державних свят є основою подальшого розвитку
злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у суспільстві.
2. День міста відзначається щороку у вересні?, як загальноміське свято, яке
супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, культурноспортивними й іншими масовими заходами. День міста проводиться з метою виховання
поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку
почуття патріотизму, надбання демократичних цінностей, відродження
загальнонаціональних та місцевих традицій.
3. З метою збереження місцевих історичних традицій щорічно відзначається і дати місцевих
пам’тних подій.
4. Міська рада щорічно під час затвердження бюджету міста встановлює перелік
загальноміських свят та знаменних подій.

Стаття 6. Звання і відзнаки
1. Жителям міста, іншим громадянам України, іноземним громадянам, особам без
громадянства, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли
вагомий вклад у соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток міста,
за рішенням міської ради може бути присвоєно звання "Почесний громадянин міста "
Слов’янська. Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених
званням "Почесний громадянин міста Слов’янська ", визначаються Положенням,
затвердженим рішенням міської ради.
2. Члени територіальної громади за активну участь у житті міста за рішенням міської ради
або її виконавчого комітету можуть бути нагороджені пам’ятною медаллю "Слов’янський
патріот". Положення про пам’ятну медаль " Слов’янський патріот " затверджується
рішенням міської ради з обов’язковим проведенням громадських слухань з цього питання.
3. Члени територіальної громади міста, підприємства, установи та організації, що досягли
вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть
бути відзначені міським головою Подякою міського голови та Вітальним адресом.
Положення про Подяку міського голови та Вітальний адрес затверджуються
розпорядженням міського голови.
4. Міський голова та міська рада можуть засновувати інші відзнаки, перелік яких і порядок
нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюються окремими
Положеннями, що затверджуються відповідно розпорядженням міського голови чи
рішенням міської ради.
5. Виконавчий комітет міської ради після розгляду відповідних клопотань вносить у
встановленому порядку до органів державної влади подання про нагородження державними
нагородами України та про присвоєння почесних звань України.

Стаття 7. Територія міста
1. Територію міста складають усі земельні та водні ділянки в межах, які затверджені
Верховною Радою України. Управління цією територією здійснюється відповідно до
Конституції України та законів України.
2. Територія міста є основою життя і діяльності територіальної громади і перебуває у
віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших
належних землекористувачів.
3. Територія міста є невід’ємною складовою частиною території України.
4. Віднесення земель міста до будь-яких категорій здійснюється міською радою відповідно
до Генерального плану забудови і плану земельно-господарського устрою міста згідно з
чинним законодавством.
5. Порядок і правила використання земель міста встановлюються міською радою відповідно
до земельного, містобудівного, природоохоронного та іншого чинного законодавства та за
погодженням з членами територіальної громади шляхом проведення референдуму,
громадських слухань, опитувань.

Стаття 8. Адміністративно-територіальний устрій м. Слов’янська
1. До адміністративно-територіального складу міста входять м. Слов’янськ, м.Миколаївка,
м.Святогірськ
2. Зміна меж адміністративно-територіальних одиниць міста здійснюється у встановленому
законодавством порядку. З обов’язковим проведенням опитування територіальної громади
Слов’янська і затвердженням цього рішення на міському ВІЧІ.
3. До складу території міста можуть входити утворення з особливим статусом: історикокультурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення міського
господарства та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється міською радою,
якщо інше не передбачене чинним законодавством.

РОЗДІЛ II
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В м. Слов’янську
Стаття 9. Система місцевого самоврядування
1. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою м. Слов’янська в межах
прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через міську
раду та її виконавчі органи.
2. Органи місцевого самоврядування м. Слов’янська складають:
- територіальна громада міста;
- міська рада;
- міський голова;
- виконавчий комітет міської ради;
- органи самоорганізації населення.

Стаття 10. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в м. Слов'янську,
діяльність його органів і посадових осіб
1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування м. Слов’янська діють відповідно до
повноважень, наданих їм Конституцією України, законами України і цим Статутом.
2. Органи і посадові особи державної влади на території м. Слов’янська не мають права
втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім
випадків, передбачених законодавством.
3. Рішення органів державної влади, що призводять до додаткових видатків органів
місцевого самоврядування міста виконуються органами місцевого самоврядування в межах
переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли

внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не були забезпечені відповідними
ресурсами, компенсуються державою згідно з чинним законодавством.
4. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста з органами
державної влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базується на засадах
поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги,
забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і
реалізації в місті функцій державної влади.(внести відповідні зміни до регламенту
Слов’янської міської ради)
5. Права органів місцевого самоврядування м. Слов’янська захищаються судом.
6. Обмеження права територіальної громади на місцеве самоврядування можливе лише в
умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно з законами України.

Стаття 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста
1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста складають:
- Статут територіальної громади;
- рішення міської ради;
- розпорядження міського голови;
- рішення виконавчого комітету міської ради;
- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.
2. Проекти актів органів місцевого самоврядування міста, що зачіпають інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер, подаються до відповідних органів юстиції для проведення
правової експертизи на відповідність їх чинному законодавству.
3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, прийняті згідно з
чинним законодавством, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території м.
Слов’янська підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а
також посадовими особами, громадянами й об’єднаннями громадян.
4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста скасовуються згідно з
чинним законодавством.
5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста з мотивів їхньої
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому
порядку.
6. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування міста, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність
передбачену законодавством, та СТАТУТОМ ГРОМАДИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА.(внести
відповідні зміни до положень про кваліфікаційні вимоги, положень про переатестацію і
інщі)
розташованими на території м. Слов’янська підприємствами, установами і організаціями
незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, громадянами й
об’єднаннями громадян.
4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста скасовуються згідно з
чинним законодавством.
5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста з мотивів їхньої
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому
порядку.
6. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування міста, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність
передбачену законодавством.

Стаття 12. Обов’язковість рішень, прийнятих територіальною громадою міста
на місцевому референдумі
1. Рішення, прийняті територіальною громадою в межах прав наданих їй Конституцією,
законами України та Статутом Громади щодо вирішення питань місцевого значення , є

обов’язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого
самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян, а також підприємствами,
установами й організаціями, які розташовані на території міста.
2. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою м. на місцевому Слов’янська
референдумі, забезпечується міським головою.
3. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих територіальною громадою
міста на місцевому референдумі, є підставою для притягнення до відповідальності в
порядку та межах, визначених законами України.

Стаття 13. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування
1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування
здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли.
2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих територіальною громадою на
місцевому референдумі, здійснюється міською радою за поданням міського голови.
3.Або у випадках недосягнення про розуміння проводятся громадські слухання

Стаття 14. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і
відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як раз на
квартал, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку, бюджету міста, з інших питань місцевого значення, звітують перед
територіальною громадою про свою діяльність.
2. Територіальна громада в будь-який час може достроково припинити повноваження
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію
або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення
наданих їм законом або Статутом Громади повноважень, не здійснюють періодичної
звітності перед громадою.
3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб
місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством.
4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування
здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів
державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування
наданих їм власних повноважень.
5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі
порушення ними Конституції або законів України.
6. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними
делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним
органам виконавчої влади.
7. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій
або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів
бюджету міста, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб
місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому
законом.
8. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у
результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого
самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

РОЗДІЛ III
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА м. Слов’янська
ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЇЇ ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ
У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 15. Територіальна громада м. Слов’янська
1. Територіальну громаду м. Слов’янськаа (далі - територіальну громаду) складають
мешканці , які проживають на території м. . Слов’янська та мм.Миколаївка і Святогірськ,
що входять до Слов’янської міської ради.
2. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним
носієм його функцій та повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через
органи місцевого самоврядування.
3. Територіальна громада має права й обов’язки в межах наданих їй повноважень та
виділених ресурсів вирішувати під свою повну відповідальність усі справи місцевого
значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
4. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності.(внести відповідні зміни
до статутів комунальних підприємств і закладів)
5. Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються міською радою під
час затвердження бюджету міста.

Стаття 16. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на
участь у здійсненні місцевого самоврядування
1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому
самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування
міста.
2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:
- місцеві вибори;
- місцевий референдум;
Мівське народне Віче,
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- місцеві ініціативи;
- громадські слухання;
- звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах
місцевого самоврядування міста;
- участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;
- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні міста.
3. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому
самоврядуванні міста залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну
проживання в місті, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 17. Місцеві вибори
1. Місцеві вибори - це обрання депутатів міської ради, міського голови, загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного члена територіальної громади.
Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.
3. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення
виборів виповнилося 18 років і які проживають на території міста.
4. Депутатом міської, ради, Миколаївської та Святогірської міських рад,міським головою,
досяг 18 років.
5. Депутатом місько радиї, Миколаївської та Святогірської міських рад, а також міським
головою, не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення
умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом
порядку.
6. Особи, які займають посади, що відповідно до закону є несумісними зі статусом депутата

ради, міського голови, , зобов’язані в разі їх обрання залишити посаду (припинити
діяльність), яка є несумісною зі статусом депутата, міського голови, , та в передбачених
законом випадках припинити будь-яку підприємницьку діяльність.
7. Депутати міської ради,Миколаївської та Святогірської міських рад міський голова,
Миколаївський та Святогірський міський голова обираються на 4 роки.
8. Порядок призначення і проведення місцевих виборів встановлюється Законом України
"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Стаття 18. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого
значення шляхом прямого волевиявлення.
2. Місцевий референдум - це міський референдуми.
3. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією
України, законами України до відання місцевого самоврядування.
4. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання
органів державної влади.
5. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на
відповідній території.
6. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що
вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.
7. За рішенням Слов’янської міського, Миколаївської та Святогірської міських рад
референдуму можуть бути достроково припинені повноваження відповідно міської ради,
Миколаївської та Святогірської міських рад міського голови, Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні".
8. Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається
міською радою.
9. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які
виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової
інформації.

Стаття 19. Міське народне Віче.
1. Міське народне Віче є не від’ємною складовою самоврядування в м.Слов’янську,
- міське Народне Віче проводиться не рідше одного разу на квартал, або частіше за
ініціативою представників громади , або міського голови.
- міське Народне Віче проводиться у вихідний день у зручний для мешканців час на
центральній площі.
- зміна часу проведенняміського Народного Віча проводиться не частіше ніх раз на квартал з
масовим сповіщенням про перенос дати проведення;

2. Міське Народне Віче місцем вільного спілкування громадян, спілкування громадян з
посадовими особами Слов’янської міської ради, з депутатами різних рад та іншими
запрошеними і не потребує читкого визначення представництва.
3. До компетенції міського Народного Віча відноситься:
- визначення і узгодження з громадою стратегії розвитку міста на поточний рік;
- визначення порядку зміни форм власності комунального майна, що має стратегічне
значення для громади;
- визначення зміни використання і призначення земельних ділянок, об’єктів, площ,
привокзальних площ і інших об’єктів, що презентують Слов’янщину і є загально
значимими для всієї громади;
- запрошувати для спілкування посадових осіб Слов’янської міської ради, депутатів різних
рад та інших осіб;

- заслуховування, за вимогою громадських організацій та ініціативних груп,
щоквартальних звітів посадових осіб або міського голови про виконану роботу.
4. Прийняті на Вічі звернення є обов’яєковими для розгляду виконавчим апаратом
Слов’янської міської , Миколаївської та Святогірської міських рад, і можуть , у разі
відсутності депутатських ініціатив і виняткової суспільної значимості, винесені на
розгляд чергової сесії депутатів Слов’янської міської ради. Контроль за дотриманням
цього пункту покладається на міського голову.(внести відповідні зміни до регламенту
міської ради)
5. Результатом проведення міського Народного Віча може бути:
ініціювання проведеня громадських слухань;
- ініціювання кадрових змін в апараті міста;
- ініциювання зміни стратегії розвитку міста;
- Ініциювання……………
покладається на Слов’янського міського голову;
- відмова керівників звітувати на міському Народному Вічі є поважною підставою
звільнення цього керівника з посади; .(внести відповідні зміни до положень про
кваліфікаційні вимоги, положень про переатестацію і інщі)

Стаття 20. Загальні збори громадян за місцем проживання
1. Загальні збори громадян за місцем проживання - це збори членів територіальної
громади, які проводяться в межах міста,Миколаївська та Святогірськ, у його окремих
частинах - будинків, вулиць, кварталів, житлових комплексів, мікрорайонів, або інших
внутрішньоміських територіальних утворень.
2. Загальні збори громадян можуть бути: загальноміські з включенням всіх територіальних
одиниць, що входять до складу Слов1янської міської ради; міськи – в окремих
адміністративних одиницях що входять до складу Слов’янської міської ради; квартальні;
вулині; будинкові.
3. До компетенції загальних зборів громадян належить розгляд будь-яких питань,
віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів
України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям, а саме:
обговорення проектів рішень міської ради та їх органів з питань міського життя;
- внесення пропозицій з питань порядку денного сесій міської і районних у місті рад та їх
органів з питань землевідведення;
- внесення пропозицій меж кварталів, або інших територіальних утворень, що не
суперечать вимогам законів України та ст.. 18 СТАТУТУТ ГРОМАДИ;
- обрання керівників квартальних комітетів і інших керівників утворених органів
саморганізації громади.
4.
- заслуховування інформації міського голови, посадових осіб місцевого самоврядування
міста, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед відповідною радою
питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;
- інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, хід
їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів
законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;
- утворення органів самоорганізації населення; затвердження їх положень, внесення змін і
доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск)
органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;
- надання згоди на включення до складу комунальної власності об’єктів, які створені в
результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або
безоплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб’єктам власності;
- внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність підприємств,

організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та
інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення
комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;
- розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким
громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян; внесення
відповідних пропозицій на розгляд міської ради та її органів;
- внесення пропозицій щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів,
оголошення місцевих добровільних позик;
- розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ,
скверів, парків; внесення пропозицій з цих питань;
- обговорення питань, по’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і
стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у
проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих
органів міської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього
природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;
- розгляд питань про висування претендентів на кандидата в Президенти України,
кандидатів у народні депутати України і депутати міської ради та районних у місті рад,
міського голову, представників до складу виборчих комісій по виборах Президента
України, народних депутатів України і депутатів міської ради та районних у місті рад, з
всеукраїнського та місцевих референдумів;
- розгляд питань про відкликання народних депутатів України і депутатів міської ради та
районних у місті рад;
- розгляд питань про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення
місцевого референдуму;
- розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих
референдумів;
- обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.
5. Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до міської та районних
у місті рад, державних органів, інших органів місцевого самоврядування, керівників
підприємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та
інформувати в місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких
було скликано збори.
6. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади, які
мають право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території
(будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс,
У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь міський голова,
Святогірський та Миколаївський міські голови, народні депутати України, депутати
обласної, міської ради посадові особи органів місцевого самоврядування, представники
органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які
заінтересовані у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.
7. Загальні збори громадян за місцем проживання скликає міський голова за власною
ініціативою, за ініціативою депутата міської ради відповідного округу, за ініціативою не
менше 50 громадян, що проживають на відповідній території виборчого округу міської
ради підписи яких належним чином оформлені.
8.Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, які проживають
на відповідній території, не пізніше як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу
скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на
обговорення зборів.
9.У випадках, коли об’єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням
міського голови, депутатів або представників ініціативної групи можуть скликатися збори
представників громадян за місцем проживання - будинків, вулиць, мікрорайонів тощо.
Представники громадян для участі в таких зборах обираються загальними зборами

громадян, які проживають на території менших територіальних утворень. Норми
представництва на зборах представників громадян встановлюються або міським головою,
або за погодженням ініціативної групи і міського голови. Базовою є норма представництва
на зборах по висуванню представників на загальні збори громади е кількість тих, що
прийняли участь у попередніх виборах до Слов’янської міської ради.
Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представників громадян за
місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем
проживання.
10.. Загальні збори громадян є такими, що мають право приймати рішення за умови
присутності на них не менше четвертої частини членів територіальної громади, які
проживають на відповідній території.
Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше
половини обраних або призначених представників.
10. На загальних зборах громадян головує особа, що визначена міським головою або
погоджена тими хто скликав скликав загальні збори громадян і міським головою. Для
ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.
11.Порядок денний загальних зборів громадян затверджується за поданням органу, який їх
скликав.
12.Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується
головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу додається список
учасників зборів із зазначенням місця їх проживання.
13.Загальні збори громадян приймають рішення з розглянутих питань. Рішення загальних
зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від
кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території.
14.. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами та посадовими особами
місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці
рішення стосуються.(внести відповідні зміни до статутів комунальних підприємств і
закладів)
Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями
загальні збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в термін до зо днів, та
повідомити в 10-ти денний термін про результати їх розгляду міського голову та суб’єктів,
за ініціативою яких було скликано збори.
15. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян,
здійснюються за рахунок бюджету міста або за рахунок добровільних внесків відповідних
жителів міста.

Стаття 21. Громадські слухання
1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з Слов’янським
міським головою, Миколаївської та Святогірської міських голів. або іншими працівниками
відповідних рад - порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого
значення, що належать до відання місцевого самоврядування, а саме:
- публічне обговорення бюджету міста;
- зміни меж, що належать до Слов’янської міської ради;
- зміни форми власность комунального майна;
- обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень Слов’янської міської та
Миколаївської та Святогірської міських рад, міських голів.(внести відповідні зміни до
регламенту міської ради)
2. У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь всі члени територіальної
громади представництво яких визначається в залежності від питань і за прогодженням з
ініціаторами громадських слухань, міського голови, відповідачами по суті питання що

розглядається на громадських слуханнях.
3. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік для обговорення бюджету
міста, або за ініціативою групою з ініційованого питання.
4. Громадські слухання скликаються міським головою за власною ініціативою або
ініціативою міської ради, або як реалізація птава самоорганізації населення, членів
територіальної громади у кількості не менше, ніж 100 осіб, підписи яких належним чином
оформлені під текстом про суть ініціювання громадських слухань.
5. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування,
депутати міської, районних у місті рад. Міський голова визначає, або узгоджує з
представниками ініціативної групи місце та час проведення громадських слухань.
Виконавчий комітет міської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення
до членів територіальної громади не пізніше, ніж за 10 днів інформації про місце та час їх
проведення.
7. На громадських слуханнях головує міський голова або призначена ним особа. Або особа
визначена представниками ініціативної групи . Для ведення протоколу громадських
слухань обирається секретар громадських слухань. На громадських слуханнях ведеться
протокол. Протокол громадського слухання підписується особою, яка його проводить, та
особою, яка веде протокол, і передається міському голові.
8. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають
обов’язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування, з відповідними,
за потреби, кадровими рішеннями Про результати їх розгляду, та вжиті заходи міський
голова або визначена ним особа доводить до відома територіальної громади.
9. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за
рахунок міського бюджету.
10. Прийняті на громадських слуханнях рішення обов’язково включаються до порядку
денного найближчої сесії Слов’янської, Миколаївської, Святогірської міських рад за
відповідністю. По результатам громадських слухань проводяться кадрові зміни у
виконавчих структурах, або керівництві комунальних підприємств. .(внести відповідні зміни
до регламенту міської ради, та статутів комунальних підприємств і закладів)

Стаття 22. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд Донецькою обласною,
Слов’янською міською,Святогірським і Миколаївським міськими радами радами будь-якого
питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого
самоврядування.
2. З місцевою ініціативою можуть виступити:
- до Слов’янської міської ради що до загально міських питань- ініціативні групи,
сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 100 осіб;
-щодо питаль кварталу не менше 50 осіб.
-щодо питань окремих багатоквартирних будинків і окремих вулиць – від 10 до 20 осіб в
залежності від кількості мешканців.
4.
На місцевих ініціативах розглядаються питання щодо:
-змін , або створення меж кварталів і інших територіальних утворень самоорганізації
громади;
- внесення пропозицій до бюджету міста;
- розгляду питань зміни архітектурних проектів;
- надання дозволів забудови прилеглої території;
- зміни форми господарювання та використання комунальної власності;
- ініціювання проведення міського Народного Віча, громадських слухань;
- прийняття інших вимог щодо покращеня надання комунальних послуг, та оптимізації
використання бюджетних коштів.
4. Якщо з цього питання не було прийнято рішеня відповідним депутатом відповідного

виборчого округу, міським виконавчим комітетом або посадовими особами, місцева
ініціатива вноситься на найближчу сесію , ініціативною групою до Слов’янської міської, ,
Миколаївської та Святогірської міських рад в письмовому вигляді та оформлюється
відповідно до Регламенту відповідної ради. .(внести відповідні зміни до регламенту міської
ради)
5. Слов’янська міська рада, Святогірська та Миколаївська міські ради розглядають питання,
внесені в порядку місцевої ініціативи на чергових пленарних засіданнях рад з обов’язковою
участю членів ініціативної групи. .(внести відповідні зміни до регламенту міської ради)
6. Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи,
доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 25 днів після прийняття
рішення.

Стаття 23. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування
1. Члени територіальної громади міста мають право особисто звертатися до органів і
посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з
питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або
клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх
порушення у межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових
осіб місцевого самоврядування.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані приймати до розгляду
заяви громадян і відповідати на них згідно з Законом України "Про звернення громадян".
3. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або
колективним, якщо подане групою громадян.
4. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому
прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в
установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи.

24. Реалізація права на участь у прийняті рішень міською радою
1.Міська рада затверджує в своєму регламенті право участі представників ініціативних
груп та інших зацікавлених осіб у процесі прийняття рішень міською радою.
2.Сесії, або пленарні засідання, а також апаратні наради, погоджувальні ради, засідання
постійних, або тимчасових депутатських комісій проводятся відкрито, публічно з
обов’язковим доступом громадських діячів та громадян щодо яких приймаються
рішення.
3. На чергових сесіях, або пленарних засіданнях можуть бути присутні з правом
дорадчого голосу представники гомади питання яких розглядаються на сесії
міської ради, або рішення міської ради зачипають їх права.
4.Присутні з правом дорадчого голосу мають право виступити зі свого питаня.
5. Члени територіальної громади також мають право на:
- участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах
місцевого самоврядування, перелік та положення про які визначаються рішенням
відповідного органу місцевого самоврядування;
- участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та
посадових особах місцевого самоврядування міста з метою вивчення і організації
забезпечення потреб членів територіальної громади міста різними формами соціальної
допомоги, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування міста. Положення про
кожну таку раду розробляється окремо і затверджується відповідним органом
місцевого самоврядування міста;

- участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень органів місцевого
самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної
громади, визначають напрями соціально-економічного та культурного розвитку міста.
.(внести відповідні зміни до регламенту міської ради)

Стаття 25. Інституції самоорганізації громади: квартали; квартальні
комітети; керівни квартальних комітетів.
1. Межі кварталів встановлюються за принципом вільного вибору громадян із погодженням
технологічних вимогамог комунальних підприємств і закладів.
2. Межі кварталів встановлюються під час проведення зборів з місцевих ініціатив – п.3 ст. 22, або
загальних зборів громади.
3. Керівники кварталів, або інших територіальних утворень самоорганізації громади обираються на
загальних зборах громади цього територіального утворення шляхом відкритого голосування.
Представництво на таких зборах визначається згідно до п.5 п.8 п.9 ст. 20 цього статуту.
4. Повноваження голів територіальних утворень самоорганізації громади, повноважень
територіальних утврень самоорганізації громади визначаються на загальних зборах ГРОМАДИ
СЛОВ’ЯНСЬКА, або на сесії Слов’янської міської ради.
5. Робота квартальних комітетів і голів квартальних комітетів регламентується положення
затвердженим міською радою.

Стаття 26. Участь у роботі виконкому Слов’янської міської ради

Зробити розмежування загальноміська територія, локальна територія.
РОЗДІЛ IV
ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТУ МІСТА, ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА
Стаття 27 Прийняття БЮДЖЕТУ м. СЛОВ’ЯНСЬКА
1. Бюджет міста Слов’янська приймається депутатами Слов’янської міської ради.
2. Бюджет приймається після публічного обговорення його статей громадою міста із обов’язковим
винесенням йіого на громадські слухання.
3. Текст проекту бюджету міста публікується не менше ніж за 10 днів до проведення громадських
слухань. .(внести відповідні зміни до регламенту міської ради)

Стаття 28 Прийняття плану розвитку міста Слов’янська
1. Прийняття плану розвитку міста приймається депутатами Слов’янської міської ради.
2. План розвитку міста Слов’янська приймається після публічного обговорення його статей
громадою міста із обов’язковим винесенням йіого на громадські слухання.
3. Текст проекту Плану розвитку міста публікується не менше ніж за 10тднів до проведення
громадських слухань.

Стаття 29 Прийняття генерального плану Слов’янська
1. Прийняття генерального плану Слов’янська приймається депутатами Слов’янської міської
ради.
2. Генеральний план приймається після публічного обговорення його статей громадою міста
із обов’язковим винесенням йіого на громадські слухання.
4. Проект генерального плану публікується не менше ніж за 10тднів до проведення
громадських слухань. .(внести відповідні зміни до регламенту міської ради, та статутів
комунальних підприємств і закладів)

