
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 6 

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

регуляторної політики та протидії корупції 
 

  26.07.2016                                                                                 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. 
–   Ліхота О.В. 

Запрошені особи: 
Вінниченко В.П. – депутат  міської  ради 
Жиров І.В. – депутат  міської  ради 
Зуєв Г.І. – головний спеціаліст інспекції міської ради з благоустрою м.Слов’янська 
Кім Ж.М. – секретар  міської  ради 
Ковальова О.Ф. – начальник управління економічного і соціального розвитку 
Кудря О.М. – начальник відділу раціонального використання земельних ресурсів 
Макієнко Р.В. – начальник відділу транспорту та зв’язку 
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 
Нечипоренко М.К. – голова Слов’янської  міської  організації  РПЛ 
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови 
Преображенська О.І. – депутат  міської  ради 
Пустовіт С.В. – депутат  міської  ради 
Рубан А.Є. – начальник управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин 
Рубльовський І.М. – в.о. начальника відділу освіти 
Рудіч Л.Л. – депутат  міської  ради 
Рязанцева С.І. – заступник начальника відділу охорони здоров’я 
Сіваш Д.В. – заступник міського голови 
Ткаченко О.М. – начальник відділу з ведення реєстраційного обліку місця  проживання 
та місця перебування фізичних осіб 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління 
Шаповалов І.В. – заступник міського голови 
Яковенко О.Г. – начальник відділу торгівлі і захисту прав споживачів 
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На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації, громадських       
організацій міста. 
 
Засідання  постійної  комісії  проводиться на підставі розпорядження міського голови            
від 13.07.2016 № 220-р. 
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про здійснення державної регуляторної політики Слов’янською міською радою.  
2. Про розгляд проекту регуляторного акту – рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX-6 «Про затвердження 
ставок земельного податку за користування земельними ділянками у м. Слов’янську»  

3. Про розгляд проекту регуляторного акту – рішення виконавчого комітету міської ради 
«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік»  

4. Звернення голови Слов’янської міської організації РПЛ щодо діяльності колишнього 
начальника та заступників начальника УСЗН та про процедуру призначення нового 
начальника зазначеного управління.  

5. Про роботу управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин.  
6. Про електронну петицію.  
7. Про затвердження Положення про відділ освіти Слов’янської міської ради (нова 

редакція). 
8. Про затвердження положення про відділ з ведення реєстраційного обліку місця 

проживання та місця перебування фізичних осіб. 
9. Про затвердження Положення про відділ економіки Слов’янської міської ради. 
10. Про затвердження Положення про відділ торгівлі і захисту прав споживачів 

Слов’янської міської ради. 
11. Про затвердження Положення про відділ транспорту та зв’язку Слов’янської міської 

ради . 
12.Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ МІСЬКОЇ РАДИ З 

БЛАГОУСТРОЮ М. СЛОВ’ЯНСЬКА 
13.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 17-ХІІ-7 «Про затвердження 

міської комплексної програми посилення охорони громадського порядку і боротьби зі 
злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки» 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 № 15-ХІІ-7 «Про 
затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності 
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів у новій редакції». 

15. Про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської  ради 7 скликання. 
 

 
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: Кочуков Д.Г. про доповнення порядку денного питанням «Про 
порушення норм Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (проект рекомендацій постійної комісії додається). 
Мала Л.М., Усіченко Н.М., Алтуніна О.М., Ковальова О.Ф.,          
Кім Ж.М. 

ВИРІШИЛИ: - Доповнити порядок денний засідання постійної комісії міської 
ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 
регуляторної політики та протидії корупції питанням «Про 
порушення норм Закону України «Про доступ до публічної 
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інформації» 
 
 Голосували: 
«За» - 3;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 3.  Рішення – Не прийнято. 
 
- Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської 
ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 
регуляторної політики та протидії корупції.      
 
 Голосували: 
«За» - 4;  «Проти» - 2;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про здійснення державної регуляторної політики Слов’янською 
міською радою 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника відділу економіки Ковальової О.Ф. про 

здійснення державної регуляторної політики Слов’янською міською 
радою прийняти до відома. 

  
3. СЛУХАЛИ: Кудря О.М. 

Про розгляд проекту регуляторного акту – рішення міської ради 
«Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
01.07.2015 № 6-LXXIX- 6 «Про затвердження ставок земельного 
податку за користування земельними ділянками у                        
м. Слов’янську» (звернення відділу раціонального використання 
земельних ресурсів від 04.07.2016 № 18-17/119, лист відділу 
економіки від 25.07.2016 № 07/15-36 з проектом експертного 
висновку додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Ковальова О.Ф., Мала Л.М., Алтуніна О.М. 
ВИРІШИЛИ: Враховуючи думку членів постійної комісії, у зв’язку з 

недостатньою підготовкою матеріалів, залишити проект 
регуляторного акту – рішення міської ради «Про внесення змін до 
рішення Слов’янської міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX- 6 
«Про затвердження ставок земельного податку за користування 
земельними ділянками у   м. Слов’янську» без розгляду. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Макієнко Р.В. 

Про розгляд проекту регуляторного акту – рішення виконавчого 
комітету міської ради «Про затвердження Умов конкурсу з 
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті 
загального користування в місті Слов’янську на 2016 рік» 
(звернення міської ради від 21.07.2016 № 01.01-12/1220 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відділу економіки (Ковальова) підготувати 

експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту 
регуляторного акту – рішення виконавчого комітету міської ради 
«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування в місті 
Слов’янську на 2016 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: Нечипоренко М.К. 

Звернення голови Слов’янської міської організації РПЛ щодо 
діяльності колишнього начальника та заступників начальника 
УСЗН та про процедуру призначення нового начальника 
зазначеного управління (вимога від 13.06.2016, уточнення до 
вимоги від 15.07.2016 додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кім Ж.М., Кочуков Д.Г., Моторіна Т.П., 
Преображенська О.І. 

ВИРІШИЛИ: 1)  Вимогу голови Слов’янської міської організації РПЛ 
Нечипоренко М.К. від 13.06.2016 з уточненням до вимоги від 
15.07.2016 прийняти до відома. 
2)    Рекомендувати начальнику управління соціального захисту 
населення Альохіній О.Є. на наступному засіданні постійної комісії 
інформувати про результати діяльності Управління в 2016 році та 
шляхи вирішення проблемних питань в роботі Управління. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Рубан А.Є. 

Про роботу управління інвестицій, енергоефективності та 
зовнішніх відносин (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Шаповалов І.В., Жиров І.В., Алтуніна О.М.,      
Сіваш Д.В., Кочуков Д.Г. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника управління інвестицій, енергоефективності 
та зовнішніх відносин Рубан А.Є.  про результати роботи за 2015 –   
І півріччя 2016 р.р. прийняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
7. СЛУХАЛИ: Підлісний Ю.І. 

Про електронну петицію (проект рішення міської ради додається). 
ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Рудіч Л.Л., Савченко С.М., Алтуніна О.М., Кім Ж.М. 
ВИРІШИЛИ: 1) Інформацію заступника міського голови Підлісного Ю.І. про 

розгляду електронної петиції щодо нападу на учасників «Маршу 
Миру» 9 травня 2016 року прийняти  до відома. 
2) Для надання інформації про хід та результати розслідування  
подій, які відбулися на «Марші Миру» 9 травня 2016 року, 
запросити на пленарне засідання міської ради керівника 
Слов’янського відділу поліції ГУ Національної поліції України в 
Донецькій області. 
3) Рекомендувати міському голові Ляху В.М. під час розгляду 
петицій неухильно дотримуватись Порядку розгляду електронної 
петиції, адресованої Слов’янській міській раді, затвердженого 
рішенням міської ради від 30.03.2016 № 2-ІХ-7. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
8. СЛУХАЛИ: Рубльовський І.М. 

Про затвердження Положення про відділ освіти Слов’янської 
міської ради (нова редакція). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. 
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9. СЛУХАЛИ: Ткаченко О.М. 
Про затвердження положення про відділ з ведення 
реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування 
фізичних осіб (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. про збільшення штатної чисельності відділу, 
Кононенко Ю.Г., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Вінниченко В.П. про 
перегляд штатної чисельності управління комунальної власності.  
 

10. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 
Про затвердження Положення про відділ економіки 
Слов’янської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М. 
 

11. СЛУХАЛИ: Яковенко О.Г. 
Про затвердження Положення про відділ торгівлі і захисту прав 
споживачів Слов’янської міської ради (проект рішення міської 
ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г., Кім Ж.М. 
 

12. СЛУХАЛИ: Макієнко Р.В. 
Про затвердження Положення про відділ транспорту та зв’язку 
Слов’янської міської ради (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.М., Кононенко Ю.Г. 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити проекти рішень міської ради: 
Про затвердження Положення про відділ освіти Слов’янської 
міської ради (нова редакція) 
Про затвердження положення про відділ з ведення реєстраційного 
обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб 
Про затвердження Положення про відділ економіки Слов’янської 
міської ради 
Про затвердження Положення про відділ торгівлі і захисту прав 
споживачів Слов’янської міської ради 
Про затвердження Положення про відділ транспорту та зв’язку 
Слов’янської міської ради  
та рекомендувати міському голові Ляху В.М. включити дані проекти 
рішень до проекту порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
13. СЛУХАЛИ: Зуєв Г.І. 

Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ МІСЬКОЇ 
РАДИ З БЛАГОУСТРОЮ М. СЛОВ’ЯНСЬКА (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Жиров І.В., Савченко С.М., Преображенська О.І., Сіваш Д.В., 
Вінниченко В.П.,  Алтуніна О.М. запропонувала в п.3.4 Положення 
передбачити функції посадових осіб інспекції складати протоколи 
про адміністративні правопорушення. 

ВИРІШИЛИ: 1)Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням пропозиції 
депутата Алтуніної О.М., та рекомендувати  міському голові Ляху 
В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку денного 
сесії міської ради. 
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2)Рекомендувати головному спеціалісту інспекції міської ради з 
благоустрою м.Слов’яньска Зуєву Г.І. внести зміни до п.3.4 
Положення про інспекцію міської ради з благоустрою м.Слов’яньска 
щодо функції посадових осіб інспекції складати протоколи про 
адміністративні правопорушення 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення - Прийнято. 

 
14. СЛУХАЛИ: Сіваш Д.В. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016             
№ 17-ХІІ-7 «Про затвердження міської комплексної програми 
посилення охорони громадського порядку і боротьби зі 
злочинністю «Правопорядок на 2016-2018 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Алтуніна О.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. 

 
15. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016           
№ 15-ХІІ-7 «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., Кочуков Д.Г., Самсонов О.А.,  
Рязанцева С.І., Сіваш Д.В. 

ВИРІШИЛИ: 1) Рекомендувати начальнику відділу кадрової роботи Моторіній 
Т.П. виключити з проекту рішення міської ради положення про 
утворення відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами 
та запобігання корупції. 
2) Погодити проект рішення міської ради, з урахуванням рішення 
постійної комісії, та рекомендувати  міському голові Ляху В.М. 
включити даний проект рішення до проекту порядку денного сесії 
міської ради. 
3) Питання утворення в структурі міської ради відділу з питань 
взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції 
розглянути після заслуховування інформації про роботу головного 
спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами 
Коноваленко І.І. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 5;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 1.  Рішення - Прийнято. 

 
16. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

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

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г. 
ВИРІШИЛИ: - Внести зміни до проекту Регламенту Слов’янської міської  ради      

7 скликання, а саме в п.9 ст.24 слова «десять днів» замінити на слова 
«двадцять днів» 
 Голосували: 
«За» - 2;  «Проти» - 3;  «Утрималось» - 1.  Рішення – Не прийнято. 
 
- Внести зміни до проекту Регламенту Слов’янської міської  ради      
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7 скликання, а саме  частину 1 ст.25 викласти в наступній редакції: 
«1.Проекти рішень міської ради попередньо розглядаються 
постійними комісіями міської ради, а також можуть попередньо 
розглядатись виконавчим комітетом, депутатськими групами і 
депутатськими фракціями в порядку, встановленому цим 
Регламентом» 
 Голосували: 
«За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утрималось» - 0.  Рішення – Прийнято. 
 
- Внести зміни до проекту Регламенту Слов’янської міської  ради      
7 скликання, а саме ст.26 доповнити частиною 6 наступного змісту: 
«У випадку подання проекту рішення міської ради депутатом, 
виконавчий апарат зобов’язаний протягом трьох робочих днів 
забезпечити оприлюднення проекту рішення на офіційному веб-
сайті міської ради». 
 Голосували: 
«За» - 2;  «Проти» - 1;  «Утрималось» - 3.  Рішення – Не прийнято. 
 
- Внести зміни до проекту Регламенту Слов’янської міської  ради      
7 скликання, а саме  частину 1 ст.27 доповнити наступним реченням: 
«У випадку подання проекту рішення ради депутатом міської ради, 
узгодження проекту забезпечується відділом з організаційного 
забезпечення депутатської діяльності». 
Голосували: 
«За» - 2;  «Проти» - 1;  «Утрималось» - 3.  Рішення – Не прийнято. 
 

  
 

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

  


