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 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 2 

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

регуляторної політики та протидії корупції 
 

  26.11.2015                                                                                 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. 
Кочуков Д.Г. 
 

                                          Запрошені:       Головаченко Г.М. – начальник Центру надання 
адміністративних послуг м.Слов’янська 
Жиров І.В. – депутат міської ради 

                                                                    Кім Ж.М. - секретар  міської  ради 
Ковальова О.Ф. -  начальник управління 
економічного і соціального розвитку 
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  
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Тертишна І.М. – начальник архівного відділу 
Усіченко Н.М. – начальник юридичного управління            
 
На засіданні комісії присутні представники засобів 
масової інформації, громадських організацій міста 
  

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 
1.   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» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про затвердження Регламенту Слов’янської  міської  ради 
(Пропозиції по порівняльній таблиці до проекту Регламенту Слов’янської  
міської  ради сьомого скликання, підготовленій депутатами міської ради 
Алтуніною О.М., Кочуковим Д.Г., Кушнарьовим С.М. додаються) 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Кочуков Д.Г., Алтуніна О.М., Кушнарьов С.М., Самсонов 
О.А., Кім Ж.М., Тертишна І.М., Головаченко Г.М. (проект Порядку 
розгляду електронної петиції, адресованої Слов’янській  міській раді 
додається), Пустовіт С.В., Ковальова О.Ф. 

ВИРІШИЛИ: 1) Погодити  проект Регламенту Слов’янської  міської  ради, з 
урахуванням прийнятих в процесі обговорення поправок щодо 
забезпечення гласності роботи ради шляхом відеозапису засідань та його 
розміщення на офіційному веб-сайті міської ради. 
2)  Рекомендувати  міському голові включити дане питання до проекту 
порядку денного сесії міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утрималось» - 0 
Рішення прийнято. 

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


