
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 1 

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

регуляторної політики та протидії корупції 
 

  21.01.2016                                                                                 14.00 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.  

                    –  Кононенко Ю.Г.  
                                                   – Кочуков Д.Г.  

Запрошені особи: 
Жиров І.В. – депутат міської ради 
Ільїн С.А. - заявник 
Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Кушнарьов С.М. – депутат міської ради 
Ліхота О.В. – 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 Слов’янської міської організаціїї РПЛ 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління 
Хоменко В.О. – голова ГО «Слов’янська Січ» 

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

 
    ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд звернення Ільїна Сергія Аркадійовича та Ільїної Наталії Василівни від 
22.12.2015. 

2. Про розгляд звернення голови Слов’янської міської організаціїї РПЛ        
Нечипоренко М.К.   щодо  проекту  Статуту  територіальної громади м.Слов’янська. 

3. Про розгляд звернення голови ГО «Слов’янська Січ» Хоменко В.О. від 29.12.2015 
щодо розгляду на пленарному засіданні Слов’янської міської ради питання про 
визнання Росії країною-агресором. 

4. Про розгляд звернення голови ГО «Слов’янська Січ» Хоменко В.О. від 29.12.2015 
щодо вжиття всіх заходів, необхідних для позбавлення Кобзона І.Д. звання 
«Почесний громадянин міста Слов’янська» та про розгляд зазначеного питання на 
сесії Слов’янської міської ради. 
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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» - 5 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про розгляд звернення Ільїна Сергія Аркадійовича та Ільїної 
Наталії Василівни від 22.12.2015 (копія звернення додається) 

ВИСТУПИЛИ: Ільїн С.А., Кочуков Д.Г., Савченко С.М., Алтуніна О.М.,          
Самсонов О.А. 

ВИРІШИЛИ: 1) Прийняти до відома інформацію, викладену у зверненні Ільїна 
Сергія Аркадійовича та Ільїної Наталії Василівни від 22.12.2015 
2) Заяву Ільїна Сергія Аркадійовича та Ільїної Наталії Василівни від 
22.12.2015 залишити без задоволення, так як постійна комісія не має 
повноважень приймати рішення по суті питань, викладених у заяві. 
3) Рекомендувати Ільїну Сергію Аркадійовичу та Ільїній Наталії 
Василівні за захистом своїх прав звертатись до правоохоронних, 
судових органів та органів прокуратури. 

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

 
3. СЛУХАЛИ: Усіченко Н.М. 

Про розгляд звернення голови Слов’янської міської організації 
РПЛ  Нечипоренко М.К.   щодо  проекту  Статуту  
територіальної громади м.Слов’янська (копія звернення та 
інформація юридичного управління додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Нечипоренко М.К., Самсонов О.А., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г. 
ВИРІШИЛИ: 1) Прийняти до відома інформацію, викладену у зверненні голови 

Слов’янської міської організації РПЛ  Нечипоренко М.К. від 
30.12.2015 та розпочати роботу по створенню робочої групи з 
розробки проекту  Статуту  територіальної громади м.Слов’янська. 

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

 
4. СЛУХАЛИ: Усіченко Н.М. 

Про розгляд звернення голови ГО «Слов’янська Січ» Хоменко 
В.О. від 29.12.2015 щодо розгляду на пленарному засіданні 
Слов’янської міської ради питання про визнання Росії країною-
агресором (копія звернення та інформація юридичного управління 
додаються). 
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ВИСТУПИЛИ: Хоменко В.О., Мала Л.М., Савченко С.М. 
ВИРІШИЛИ: 1) Прийняти до відома інформацію, викладену у зверненні голови 

ГО «Слов’янська Січ» Хоменко В.О. від 29.12.2015. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5 

«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
5. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про розгляд звернення голови ГО «Слов’янська Січ» Хоменко 
В.О. від 29.12.2015 щодо вжиття всіх заходів, необхідних для 
позбавлення Кобзона І.Д. звання «Почесний громадянин міста 
Слов’янська» та про розгляд зазначеного питання на сесії 
Слов’янської міської ради (копія звернення та інформація відділу 
кадрової роботи додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Хоменко В.О., Кочуков Д.Г., Самсонов О.А. 
ВИРІШИЛИ: 1) Прийняти до відома інформацію, викладену у зверненні голови 

ГО «Слов’янська Січ» Хоменко В.О. від 29.12.2015, та розпочати 
роботу по утворенню комісії з попереднього вивчення поданнів на 
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», із 
залученням представників громадськості. 

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

 
6. РІЗНЕ: Савченко С.М. запропонував членам постійної комісії опрацювати 

проект Програми економічного і соціального розвитку    території 
Слов’янської міської ради на 2016 рік та надати свої пропозиції до 
нього. 

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


