Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Протокол № 5
засідання постійної комісії міської ради
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції
14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради

17.05.2016
м. Слов’янськ

Присутні:
Голова постійної комісії –
Секретар постійної комісії –
Члени постійної комісії
–
–
–

Савченко С.М.
Самсонов О.А.
Алтуніна О.М.
Кононенко Ю.Г.
Ліхота О.В.

Запрошені особи:
Лях В.М. - міський голова
Альохіна О.Є. – перший заступник начальника УСЗН
Болотенко О.І. – начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців
Васильчук Л.Ф. – кандидат в члени виконавчого комітету міської ради
Власовець П.Р. – депутат міської ради
Жиров І.В. – депутат міської ради
Кім Ж.М. – секретар 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
Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
Моторіна Т. П. – начальник відділу кадрової роботи
Пустовіт С.В. – депутат міської ради
Семенець О.Я. – кандидат в члени виконавчого комітету міської ради
Теслицька О.М. – начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадських
організацій міста.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 06.05.2016 № 147-р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про інформацію керівника Слов’янської місцевої прокуратури «Про стан
виконання законності, боротьби із злочинністю та результати діяльності на
відповідній території за I квартал 2016 року».
2. Про внесення змін до рішення Слов'янської міської ради від 23.07.2015 № 16LXХX-6 «Про затвердження списку народних засідателів Слов'янського
міськрайонного суду».
3. Про затвердження міської комплексної програми посилення охорони громадського
порядку і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки».
4. Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури
та спорту Слов’янської міської ради в новій редакції.
5. Про затвердження Положення про відділ з питань внутрішньої політики
Слов'янської міської ради.
6. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.
7. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно Слов`янської міської ради.
8. Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Слов’янська».
9. Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної
чисельності працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій
редакції.
10. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 02.12.2015 № 10-ІІ -7 «Про
затвердження плану роботи Слов’янської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік».
11. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради Бондаренка Валерія
Вікторовича.
12. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради Васильчука Леоніда
Федоровича.
13. Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради Семенця Олександра
Яковича.
14.Про розгляд звернення Сімейка Юрія Віталійовича від 10.05.2016 щодо депутатської
діяльності депутата Слов’янської міської ради Вербської Н.В.
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.
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради
ВИРІШИЛИ:
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Коноваленко І.І.
Про інформацію керівника Слов’янської місцевої прокуратури
«Про стан виконання законності, боротьби із злочинністю та
результати діяльності на відповідній території за I квартал 2016
року» (проект рішення міської ради додається).
Савченко С.М. оголосив питання до керівника місцевої
прокуратури:
- про стан грального бізнесу в м.Слов’янську;
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ВИРІШИЛИ:

- щодо пунктів прийому металобрухту;
- щодо боротьби з незаконною вирубкою дерев.
Алтуніна О.М. запропонувала відкласти розгляд даного питання і
заслухати прокурора на спільному засіданні постійних комісій.
Мала Л.М.
Розглянути даний проект рішення після заслуховування керівника
місцевої прокуратури на спільному засіданні постійних комісій
міської ради, яке заплановано на 20.05.2016.

3. 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.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Коноваленко І.І.
Про затвердження міської комплексної програми посилення
охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю
«Правопорядок на 2016-2018 роки» (проект рішення міської ради
додається).
Алтуніна О.М. запропонувала на спільне засідання постійних
комісій міської ради подати нову програму, поєднану з програмою
«Безпечне місто».
Савченко С.М. запропонував залишити поточну редакцію програми,
а в подальшому, у разі необхідності, внести до неї зміни та
доповнення.
Ковальова О.Ф., Самсонов О.А., Кушнарьов С.М.
- Підтримати пропозицію депутата міської ради Алтуніної О.М.
щодо поєднання міської комплексної програми посилення охорони
громадського порядку і боротьби зі злочинністю «Правопорядок на
2016-2018 роки» та програми «Безпечне місто».
Голосували:
«За» - 1; «Проти» - 0; «Утрималось» - 4. Рішення – Не прийнято.
- 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» - 4; «Проти» - 1; «Утрималось» - 0. Рішення – Прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Міщенко О.М.
Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді,
фізичної культури та спорту Слов’янської міської ради в новій
редакції
Савченко С.М.
Алтуніна О.М. покинула засідання постійної комісії
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
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голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Кравченко Д.В.
Про затвердження Положення про відділ з питань внутрішньої
політики Слов'янської міської ради (проект рішення міської ради
додається).
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Болотенко О.І.
Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (проект рішення
міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А., Савченко С.М. рекомендував начальнику відділу
Болотенко О.І. на спільному засіданні постійних комісій підняти
питання збільшення чисельності працівників відділу до 4 осіб, з
метою більш якісного обслуговування населення міста.
Пустовіт
С.В.
запропонував
встановити
в
приміщенні
адміністративної будівлі міської ради терміналу для оплати послуг з
реєстрації.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Теслицька О.М.
Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно Слов`янської міської ради
(проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Моторіна Т.П.
Про затвердження Положення про присвоєння звання
«Почесний громадянин міста Слов’янська» (проект рішення
міської ради, звернення відділу кадрової роботи від 22.04.2016
№ 04-13 додаються).
Алтуніна О.М. повернулася на засідання постійної комісії.
Савченко С.М., Пустовіт С.В., Альохіна О.Є.
Алтуніна О.М. запропонувала доповнити перелік осіб, яким може
бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Слов’янська»,
волонтерами та журналістами.
1) Рекомендувати відділу кадрової роботи (Моторіна) в проекті
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Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Слов’янська» доповнити перелік осіб, яким може бути присвоєно
звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», волонтерами та
журналістами.
2) Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати
міському голові Ляху В.М. включити даний проект рішення, з
урахуванням рекомендацій профільної комісії, до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Моторіна Т.П.
Про затвердження структури виконавчих органів міської ради
та загальної чисельності працівників апарату міської ради та її
виконавчих органів у новій редакції (проект рішення міської ради
додається).
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Ковальова О.Ф.
Про внесення доповнення до рішення міської ради від 02.12.2015
№ 10-ІІ-7 «Про затвердження плану роботи Слов’янської міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік»
(проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
12. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИЛИ:

Лях В.М.
Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради
Бондаренка Валерія Вікторовича
Савченко С.М. запропонував відкласти розгляд даного питання, т.я.
на засіданні постійної комісії відсутній Бондаренко В.В.

13. СЛУХАЛИ:

Лях В.М.
Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради
Васильчука Леоніда Федоровича (проект рішення міської ради
додається).
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М., Самсонов О.А.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1. Рішення - Прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Лях В.М.
Про затвердження членом виконавчого комітету міської ради
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Семенця Олександра Яковича (проект рішення міської ради
додається).
ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту
порядку денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4; «Проти» - 0; «Утрималось» - 1. Рішення - Прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Мала Л.М.
Про розгляд звернення Сімейка Юрія Віталійовича від
10.05.2016 щодо депутатської діяльності депутата Слов’янської
міської ради Вербської Н.В. (копія звернення та інформація
Вербської Н.В. додаються).
ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М.
Інформацію щодо звернення Сімейка Ю.В. від 10.05.2016 та щодо
ВИРІШИЛИ:
його розгляду депутатом Слов’янської міської ради Вербською Н.В
прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
16. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Алтуніна О.М.
Про запровадження процедури електронних закупівель на
території м.Слов’янська та встановлення мінімального порогу
закупівель (проект рекомендацій постійної комісії додається).
Просила доповнити порядок денний засідання постійної комісії
зазначеним питанням.
Савченко С.М., Кононенко Ю.Г., Самсонов О.А.
1) Доповнити порядок денний засідання постійної комісії міської
ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку,
регуляторної політики та протидії корупції питанням «Про
запровадження процедури електронних закупівель на території
м.Слов’янська та встановлення мінімального порогу закупівель»
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.
2) Рекомендації постійної комісії міської ради з питань депутатської
діяльності, законності, правопорядку, регуляторної політики та
протидії корупції від 17.05.2016 додаються.
Голосували:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. Рішення - Прийнято.

Голова постійної комісії

_________________________

С.М.Савченко

Секретар постійної комісії

_________________________

О.А.Самсонов
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Додаток до протоколу
засідання постійної комісії
від 17.05.2016 № 5

УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
VII скликання
постійна комісія міської ради з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку, регуляторної політики та протидії корупції

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 17.05.2016 р.
м.Слов’янськ

Про використання електронної
системи закупівель
З метою забезпечення прозорості закупівель, керуючись Законами України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі», «Про внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей використання окремих
публічних коштів на території Донецької області», Положенням про постійні комісії міської
ради, затвердженим рішенням Слов’янської міської ради від 20.11.2015 № 4-ІІ-7, постійна
комісія
РЕКОМЕНДУЄ:
1.
Керівникам управлінь та відділів Слов’янської міської ради (зі статусом юридичної
особи), комунальних підприємств, установ, організацій Слов’янської міської ради (далі –
замовникам):
1.1. під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за
вартість, що встановлена в абзацах 2, 3 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з
01.06.2016 р. використовувати електронну систему закупівель з метою відбору
постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для
укладення договору;
1.2. затвердити Положення про порядок придбання товарів щодо впровадження системи
електронних закупівель, передбачивши мінімальну порогову суму на рівні 10000 гривень.
2.
Міському голові:
2.1. посилити контроль за додержанням розпорядниками бюджетних коштів,
обов’язковості використання електронної системи закупівель.
3.
Виконавчому комітету:
3.1. внести зміни до рішення виконавчого комітету від 24.03.2016р. № 231 «Про
затвердження Положення про порядок придбання товарів в рамках пілотного проекту
щодо впровадження системи електронних закупівель» у зв’язку зі змінами в законодавстві.

Голова постійної комісії

С.М.Савченко
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