
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 4 

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

регуляторної політики та протидії корупції 
 

  26.04.2016                                                                                 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.  
                                              –   Кочуков Д.Г.  

–  Ліхота О.В. 
 
Запрошені особи: 
Євсюков А.П. -  начальник УСЗН 
Ільїн С.А. - заявник 
Кім Ж.М. – секретар  міської  ради 
Коноваленко І.І. - головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами 
Кулішов Д.В. – заступник керівника Слов’янської міської прокуратури  
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного   забезпечення    депутатської 
діяльності 
Нечипоренко М.К. – голова СМО РПЛ 
 

 
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 

16.03.2016 (копія звернення додається). 
 

2. Про розгляд звернення голови Слов’янської міської організації РПЛ Нечипоренко 
М.К. від 22.03.2016 щодо надання інформації про виділення з міського бюджету 
коштів громадським організаціям (звернення додається).  

 
 

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. 

ВИСТУПИЛИ: Нечипоренко М.К., попросив залишити його звернення від 
22.03.2016, щодо надання інформації про виділення з міського 
бюджету коштів громадським організаціям, без розгляду, у зв’язку з 
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бюджету коштів громадським організаціям, без розгляду, у зв’язку з 
отримання необхідної інформації з зазначеного питання.      
Алтуніна О.М., щодо недоцільності розглядати звернення Ільїна 
Сергія Аркадійовича та Ільїної Наталії Василівни від 16.03.2016 про 
повторний розгляд їх звернення від 22.12.2015 на засіданні комісії, 
так як звернення Ільїних від 22.12.2015 було розглянуто на комісії, 
рішення комісії по суті питання прийнято, нових обставин, які б 
могли вплинути на рішення комісії, заявниками не зазначено. Окрім 
цього звернула увагу, що заявник повторно звертається з одного і 
того ж питання до Слов’янської міської ради, враховуючи це, 
керуючись ст.8 Закону України «Про звернення громадян» міський 
голова має право прийняти рішення про припинення розгляду 
зазначеної заяви Ільїних, Савченко С.М., Кочуков Д.Г., Ільїн С.А. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради 
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 
регуляторної політики та протидії корупції, за винятком питання 
щодо розгляду звернення голови Слов’янської міської організації 
РПЛ Нечипоренко М.К. від 22.03.2016 щодо надання інформації про 
виділення з міського бюджету коштів громадським організаціям.      
 
Голосували: 
«За» - 3, «Проти» - 2, «Утрималось» - 0. Рішення не прийнято. 
 
Ільїна С.А., проінформовано, що згідно ст.144 Конституції України 
органи місцевого самоврядування мають право діяти лише в межах 
повноважень передбачених Конституцією та іншими законами 
України. Згідно ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також 
привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 
особами не допускається. Повноваження постійних комісій міської 
ради передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Положенням про постійні комісії Слов’янської міської 
ради, затвердженим рішенням міської ради від 20.11.2015 № 4-II-7. 
Враховуючи викладене, заявнику було роз’яснення, що жодна 
комісія Слов’янської міської ради або виконавчого комітету 
Слов’янської міської ради не зможе задовольнити вимоги які він 
висуває у своїй заяві. Ільїну С.А. було роз’яснення, що тільки судові 
органи, розглядаючи кримінальні справи, мають право виносити 
вироки.  
  
Савченко С.М. закрив засідання комісії. 
 

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


