
 
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 
 

  15.03.2016                                                                                 15.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                            Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 

Присутні:     
Голова постійної комісії     –  Савченко С.М.    
Секретар постійної комісії –  Самсонов О.А. 
Члени постійної комісії      –  Алтуніна О.М.  
                                              –   Карпушкіна О.В. 

                    –   Кононенко Ю.Г.  
–   Кочуков Д.Г.  
–  Ліхота О.В. 

 
Запрошені особи: 
Лях В.М.  – міський голова 
Бурсак О.П. – т.в.о. начальника Слов’янського відділення поліції Краматорського 
відділу поліції НПГУ  України в Донецькій області 
Власовець П.Р. – депутат міської ради 
Водоп’янов К.М. – депутат міської ради 
Джим О.Ю. – начальник відділу охорони здоров’я 
Жиров І.В. – депутат міської ради 
Заруба О.В. – заступник начальника УЖКГ 
Кім Ж.М. – секретар  міської  ради 
Кісіль В.В. – депутат міської ради 
Ковальова О.Ф. - начальник управління економічного і соціального розвитку 
Коноваленко І.І. - головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами 
Кравченко Д.В. – начальник відділу з питань внутрішньої політики 
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  
Моторіна Т.П. – начальник відділу з питань кадрової роботи 
Нечипоренко М.К. – голова СМО РПЛ 
Олійник М.М. – начальник відділу культури 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Рубан А.Є. – начальник управління стратегічного планування, інвестиційної політики 
та зовнішньоекономічних зв’язків 
Рублевський І.М. -  в.о. начальника відділу освіти 
Соловей Л.В. – начальник відділу екології і природних ресурсів 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління 
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Флерко М.М. – депутат міської ради 
Хоменко В.О. – голова ГО «Слов’янська Січ» 

     Яковленко О.В. – депутат міської ради 
 

  На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації,  громадських       
організацій міста. 

 
  Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 

11.03.2016 № 78-р. 
 
    ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про законність вирубки зелених насаджень на території Слов’янської міської ради.  
2. Про інформацію Слов’янського відділення поліції Краматорського відділу поліції 

НПГУ України в Донецькій області щодо вжитих заходів по боротьбі з нелегальним 
ігровим бізнесом на території Слов’янської міської ради за січень – березень 2016 
року 

3. Про  внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 10.02.2016 № 3-VI-7 
«Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної 
чисельності працівників апарату міської ради та її виконавчих органів в новій 
редакції» 

4. Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної 
чисельності працівників апарату міської ради  та її виконавчих органів.  

5. Про затвердження Положення про управління економічного і соціального розвитку 
Слов’янської міської ради 

6. Про затвердження Положення про управління інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин Слов’янської міської ради  

7. Про   внесення   змін   до   рішення   Слов'янської міської    ради    від    23.07.2015    
№   16-LXХX-6     «Про  затвердження списку  народних  засідателів  Слов'янського 
міськрайонного суду». 

8. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  ради  VII скликання. 
9. Про початок роботи по створенню робочої групи з розробки проекту Статуту  

територіальної громади м. Слов’янська. 
10. Про здійснення закупівель головними бюджетними розпорядниками Слов’янської 

міської ради через електрону платформу ProZorro, впровадження зазначеної системи 
виконавчими органами Слов’янської міської ради, комунальними підприємствами, 
установами, організаціями міста. Відкритість роботи комунальних підприємств 
Слов’янської міської ради. 

 
 

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 
Запропонував доповнити порядок денний питаннями : 
- Про затвердження Порядку розгляду  електронної петиції, 

адресованої Слов'янській міській раді 
- Про розгляд звернень громадських організацій та депутатів 

міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. запропонував питання 10 розглянути третім питанням 

порядку денного 
ВИРІШИЛИ: Затвердити  порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

з питань депутатської діяльності,  законності, правопорядку, 
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регуляторної політики та протидії корупції, з урахуванням 
пропозицій Савченко С.М. та Кочукова Д.Г. 
Голосували: 
«За» - 2, «Проти» - 0, «Утрималось» - 5. Рішення не прийнято. 
 
Затвердити  порядок денний засідання постійної комісії міської ради 
з питань депутатської діяльності,  законності, правопорядку, 
регуляторної політики та протидії корупції, з урахуванням 
пропозицій Савченко С.М. 
Голосували: 
«За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 1. Рішення  прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Соловей Л.В. 

Про законність вирубки зелених насаджень на території 
Слов’янської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Бурсак О.П., Савченко С.М., Водоп’янов К.М., Нечипоренко М.К.. 
Кочуков Д.Г. 

ВИРІШИЛИ: 1. Ініціювати проведення спільного засідання постійних комісій 
Слов’янської міської ради та  Слов’янської районної ради, на якому 
обговорити та прийняти відповідне рішення щодо захисту зелених 
насаджень від незаконної вирубки. 
2. Рекомендувати постійній комісії міської ради з питань 
землекористування, містобудування та екології  (Придворов) взяти 
під контроль інвентаризацію зелених насаджень у м.Слов’янську. 

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

 
3. СЛУХАЛИ: Бурсак О.П. 

Про інформацію Слов’янського відділення поліції 
Краматорського відділу поліції НПГУ України в Донецькій 
області щодо вжитих заходів по боротьбі з нелегальним ігровим 
бізнесом на території Слов’янської міської ради за січень – 
березень 2016 року 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В. інформував про звернення ГО «Слов’янська Січ» 
Хоменко В.О., Ковальова О.Ф., Савченко С.М., Самсонов О.А.,    
Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М., Яковленко О.В.,  Усіченко Н.М.,     
Кім Ж.М.,  Водоп’янов К.М., Пустовіт С.В., 

ВИРІШИЛИ: 1) Інформацію т.в.о. Слов’янського відділення поліції 
Краматорського відділу поліції НПГУ України в Донецькій області 
Бурсака О.П. щодо вжитих заходів по боротьбі з нелегальним 
ігровим бізнесом на території Слов’янської міської ради за січень – 
березень 2016 року прийняти до відома. 
2)  Внести на розгляд Слов’янської міської ради питання щодо 
засудження грального бізнесу на території м.Слов’янська. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 2. Рішення прийнято. 
(Депутат Самсонов О.А. покинув засідання постійної комісії) 

 
4. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про  внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
10.02.2016 № 3-VI-7 «Про затвердження структури виконавчих 
органів міської ради та загальної чисельності працівників 
апарату міської ради та її виконавчих органів в новій редакції» 
(проект рішення міської ради додається). 
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ВИСТУПИЛИ: Кононенко Ю.Г. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про затвердження структури виконавчих органів міської ради 
та загальної чисельності працівників апарату міської ради  та її 
виконавчих органів (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про затвердження Положення про управління економічного і 
соціального розвитку Слов’янської міської ради (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Яковленко О.В. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Рубан А.Є. 

Про затвердження Положення про управління інвестицій, 
енергоефективності та зовнішніх відносин Слов’янської міської 
ради   (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Яковленко О.В., Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ:  Коноваленко І.І. 

Про   внесення   змін   до   рішення   Слов'янської міської    ради    
від    23.07.2015    №   16-LXХX-6     «Про  затвердження списку  
народних  засідателів  Слов'янського міськрайонного суду» 
(проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
9. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  ради  
VII скликання (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. 
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ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Кравченко Д.В. 

Про початок роботи по створенню робочої групи з розробки 
проекту Статуту  територіальної громади м. Слов’янська 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Нечипоренко М.К., Кочуков Д.Г., Мала Л.М., 
Самсонов О.А., Алтуніна О.М. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відділу з питань внутрішньої політики (Кравченко) в 
проекті розпорядження міського голови про створення робочої 
групи з розробки проекту Статуту  територіальної громади               
м. Слов’янська передбачити кількісний склад робочої групи 15 осіб, 
з яких 5 осіб – представники депутатського корпусу, 5 осіб – 
представники громадських організацій та 5 осіб – представники 
виконавчих органів міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 
(Депутат Самсонов О.А. повернувся на засідання постійної комісії) 

 
11. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про здійснення закупівель головними бюджетними 
розпорядниками Слов’янської міської ради через електрону 
платформу ProZorro, впровадження зазначеної системи 
виконавчими органами Слов’янської міської ради, 
комунальними підприємствами, установами, організаціями 
міста. Відкритість роботи комунальних підприємств 
Слов’янської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М. оголосив проект рекомендацій постійної комісії, 
який пропонується фракцією Політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» (додаються) 
Савченко С.М., Нечипоренко М.К., Кісіль В.В., Кім Ж.М., 
Водоп’янов К.М., Рублевський І.М., Пустовіт С.В., Кочуков Д.Г., 
Флерко М.М., Алтуніна О.М., Джим О.Ю., Лях В.М. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рекомендацій, запропонований фракцією 
Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», та внести їх на 
розгляд спільного засідання постійних комісій міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 3, «Проти» - 0, «Утрималось» - 4. Рішення не прийнято. 
 
Депутати Алтуніна О.М. та Кочуков Д.Г. покинули засідання 
комісії. 

 
12. СЛУХАЛИ: Головаченко Г.М. 

Про затвердження Порядку розгляду  електронної петиції, 
адресованої Слов'янській міській раді (проект рішення міської 
ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кононенко Ю.Г., Савченко С.М., Нечипоренко М.К. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському       

голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: Савченко С.М. 
Про розгляд звернень громадських організацій та депутатів 
міської ради 
Ознайомив з депутатським зверненням Вінниченка В.П. від 
14.03.2016 (додається) та заявою голови СМО РПЛ Нечипоренка 
М.К. від 14.03.2016 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Нечипоренко М.К., Хоменко В.О. 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати юридичному управлінню (Усіченко) в строк до 

22.03.2016 розглянути  депутатське звернення Вінниченка В.П. від 
14.03.2016 та підготувати відповідь депутату Вінниченку В.П. та 
постійній комісії міської ради.  
2. Рекомендувати міському голові Ляху В.М. в строк до 29.03.2016 
розглянути заяву голови СМО РПЛ Нечипоренко М.К. від 
14.03.2016 та надати відповідь заявнику та постійній комісії міської 
ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 
 

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


