
 
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 
 

  23.11.2015                                                                                 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 комісії:  
Алтуніна О.М. 
Карпушкіна О.В. 
Кочуков Д.Г. 
 

                                          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  
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління            
 
На засіданні комісії присутні представники засобів 
масової інформації, громадських організацій міста 
  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1. Обрання заступника голови постійної комісії міської ради з питань депутатської 
діяльності, законності, правопорядку, регуляторної     політики та протидії корупції.  
2. Обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, 
законності, правопорядку, регуляторної     політики та протидії корупції.  
3.   Про затвердження Регламенту Слов’янської  міської  ради. 
 
1. СЛУХАЛИ: Савченко С.М. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії 
міської ради з питань депутатської діяльності,  законності, 
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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: Савченко С.М. 

Обрання заступника голови постійної комісії міської ради з питань 
депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної     
політики та протидії корупції 

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії міської ради з питань 
депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної     
політики та протидії корупції Алтуніну Ольгу Миколаївну 

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

 
3. СЛУХАЛИ: Савченко С.М. 

Обрання секретаря постійної комісії міської ради з питань 
депутатської діяльності, законності, правопорядку, регуляторної     
політики та протидії корупції 

ВИСТУПИЛИ: Вінніченко В.П., Алтуніна О.М., Кушнарьов С.М. 
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії міської ради з питань депутатської 

діяльності, законності, правопорядку, регуляторної  політики та протидії 
корупції Самсонова Олександра Анатолійовича 

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

4. СЛУХАЛИ: Савченко С.М. 
Про затвердження Регламенту Слов’янської  міської  ради 
 

ВИСТУПИЛИ: Лях В.М., Кім Ж.М., Кочуков Д.Г., Усіченко Н.М., Мала Л.М. 
Алтуніна О.М. (проект Регламенту від депутатської фракції Політичної 
партії «Об’єднання  «Самопоміч» та порівняльна таблиця до проекту 
Регламенту додаються) 
Вінніченко В.П. (проект Регламенту додається) 

ВИРІШИЛИ: 1) Прийняти до відома  інформацію Алтуніної О.М. та Вінніченко В.П.  та 
направити на опрацювання до юридичного управління, управління 
економічного і соціального розвитку, Центру надання адміністративних 
послуг  порівняльну таблицю до проекту Регламенту, розроблену 
депутатами Алтуніною О.М., Кочуковим Д.Г., Кушнарьовим С.М. 
2) Юридичному управлінню (Усіченко), управлінню економічного і 
соціального розвитку (Ковальова), Центру надання адміністративних 
послуг (Головаченко) в строк до 26.11.2015 року надати свої пропозиції і 
зауваження по порівняльній таблиці до проекту Регламенту в частині, що 
стосується їхніх повноважень. 
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3) Продовжити розгляд проекту Регламенту міської ради 26 листопада 
2015 року о 15.00 год.  

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

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


