
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 3 

засідання постійної комісії міської ради 
з питань депутатської діяльності,  законності, правопорядку,  

регуляторної політики та протидії корупції 
 

  08.12.2015                                                                                 15.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                            Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 

      Присутні:   Савченко С.М. - голова постійної комісії                          
                          Самсонов О.А. - секретар постійної комісії 

                              Алтуніна О.М. – член постійної комісії 
Зінченко Л.Г. – член постійної комісії 
Карпушкіна О.В. – член постійної комісії 
Кононенко Ю.Г. – член постійної комісії 

                              Кочуков Д.Г. – член постійної комісії 
Запрошені:  
Лях В.М. – міський голова  
Вінніченко В.П. -     депутат міської ради  

                              Жиров І.В. – депутат міської ради 
                              Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 

Кушнарьов С.М. – депутат міської ради 
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    
депутатської діяльності 
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного   
забезпечення депутатської діяльності  
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління  
Яковленко О.В.  – депутат міської ради        
 
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, 
громадських організацій «Слов’янська січ», «Гуртом Слов’янськ». 

  
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд звернень депутатських фракцій Слов’янської міської ради та 
громадських організацій щодо виконання норм Регламенту Слов’янської міської 
ради під час проведення II сесії та щодо законності прийнятих міською радою 2 
грудня 2015 року  питань про персональний склад виконавчого комітету 
Слов’янської міської ради: 
- звернення від депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» від 07.12.2015; 
- звернення від депутатської фракції «Аграрна Партія» від 07.12.2015; 
- звернення від депутатської фракції «Солідарність» від 07.12.2015; 
- звернення депутата Слов’янської міської ради Вінніченко В.П.; 
- звернення громадських організацій «Зелена стрічка», «Слов’янська січ», «Гуртом 
Слов’янськ» від 07.12.2015.  
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2. Про розгляд звернень депутатських фракції Слов’янської міської ради щодо 
кількісного та персонального складу виконавчого комітету: 
- звернення від депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» від 02.12.2015; 
- звернення від депутатської фракції «Аграрна Партія» від 02.12.2015; 
- звернення від депутатської фракції «Солідарність» від 02.12.2015; 
- звернення від депутатської фракції «Наш край» від 02.12.2015. 

 
1. СЛУХАЛИ: Савченко С.М. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
міської ради з питань депутатської діяльності,  законності, 
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції 

ВИРІШИЛИ: Затвердити даний порядок денний засідання постійної комісії міської 
ради з питань депутатської діяльності,  законності, правопорядку, 
регуляторної політики та протидії корупції . 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 
Про розгляд звернень депутатських фракцій Слов’янської міської 
ради та громадських організацій щодо виконання норм 
Регламенту Слов’янської міської ради під час проведення II сесії 
та щодо законності прийнятих міською радою 2 грудня 2015 року  
питань про персональний склад виконавчого комітету 
Слов’янської міської ради: 
- звернення від депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» від 

07.12.2015 (додається); 
- звернення від депутатської фракції «Аграрна Партія» від 07.12.2015 

(копія додається); 
- звернення від депутатської фракції «Солідарність» від 07.12.2015 

(додається); 
- звернення депутата Слов’янської міської ради Вінніченко В.П. 

(додається); 
-  звернення громадських організацій «Зелена стрічка», «Слов’янська 
січ», «Гуртом Слов’янськ» від 07.12.2015 (додаються).  

Звернула увагу, що підстав для визнання рішень міської ради про 
затвердження заступниками міського голови та членами виконавчого 
комітету, прийнятих 02.12.2015 року, немає. Зазначені рішення 
прийняті у відповідності з діючим законодавством, хоча Регламент 
міської ради в частині процедури розгляду питання виконано не в 
повному обсязі. 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. про незаконність рішень міської ради про затвердження 
заступниками міського голови та членами виконавчого комітету у 
зв’язку з невиконанням норм Регламенту міської ради. 
Савченко С.М., Вінніченко В.П., Кім Ж.М., Кононенко Ю.Г., Жиров 
І.В., Пустовіт С.В., Усіченко Н.М., Лях В.М.. Яковленко О.В., 
Кушнарьов С.М. запропонував внести зміни до Регламенту 
Слов’янської міської ради та виключити положення щодо голосування 
з питань затвердження заступниками міського голови списком. 

ВИРІШИЛИ: 1) Доручити юридичному управлінню (Усіченко) надати письмову 
інформацію з питань, викладених у зверненнях депутатських фракцій 
«Об’єднання «Самопоміч», «Аграрна Партія», «Солідарність», 
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депутата Вінніченко В.П., громадських організацій «Зелена стрічка», 
«Слов’янська   січ», «Гуртом Слов’янськ» 
Голосували: 
«За» - 5 
«Проти» - 2 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
2) Визнати, що під час розгляду питань про затвердження 
заступниками міського голови та членами виконавчого комітету на 
другому пленарному засіданні ІІ сесії міської ради було порушено 
вимоги ст.62 Регламенту Слов’янської міської ради VII скликання. 
Голосували: 
«За» - 3 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 4 
Рішення не прийнято. 
3) Визнати, що під час розгляду питань про затвердження 
заступниками міського голови та членами виконавчого комітету на 
другому пленарному засіданні ІІ сесії міської ради було додержано 
вимоги ст.62 Регламенту Слов’янської міської ради VII скликання. 
Голосували: 
«За» - 4 
«Проти» - 3 
«Утрималось» - 0 
Рішення  прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ:  Савченко С.М. 
Про розгляд звернень депутатських фракції Слов’янської міської 
ради щодо кількісного та персонального складу виконавчого 
комітету: 
- звернення від депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» від 

02.12.2015(копія додається); 
- звернення від депутатської фракції «Аграрна Партія» від 02.12.2015 

(копія додається); 
- звернення від депутатської фракції «Солідарність» від 02.12.2015 

(копія додається); 
-  звернення від депутатської фракції «Наш край» від 02.12.2015 (копія    
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М., Кушнарьов С.М., Яковленко О.В.,       
Лях В.М. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові Ляху В.М. внести на розгляд міської 
ради питання збільшення кількісного складу виконавчого комітету до 
15 осіб. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 
 

 
        Голова постійної комісії                                                                                  С.М.Савченко 
 
 
        Секретар постійної комісії                                                                              О.А.Самсонов                                   


