
 
Україна  

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ 

 
Протокол № 2 

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

регуляторної політики та протидії корупції 
 

  27.01.2016                                                                                 10.00 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.  
                                              – Карпушкіна О.В. 

                     – Кононенко Ю.Г.  
                                                   – Кочуков Д.Г.  
Запрошені особи: 
Болотенко А.І. – начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців Слов’янського міськрайонного управління юстиції 
Дубограй І.В. – депутат міської ради 
Кім Ж.М. – секретар  міської  ради 
Ковальова О.Ф. - начальник управління економічного і соціального розвитку 
Коноваленко І.І. - головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами 
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  
Мизенко І.Т. – заступник начальника фінансового управління 
Моторіна Т.П. – начальник відділу з питань кадрової роботи 
Пустовіт С.В. – депутат міської ради 
Радковська Я.В. – начальник відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно 
Слов’янського міськрайонного управління юстиції 
Степанова О.О. – начальник організаційного відділу 

     Яковленко О.В. – депутат міської ради 
 

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

 
  Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови від 

21.01.2016 № 21-р. 
 
    ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження структури виконавчих органів міської ради та загальної чисельності 
працівників апарату міської ради та її виконавчих органів в новій редакції. 
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2. Про затвердження положення про фінансове управління Слов’янської міської ради (нова 
редакція). 

3. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку території 
Слов’янської міської ради на 2016 рік.  

4. Про розгляд проекту Програми «Безпечне місто».  
5. Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 23.07.2015 № 16-LXXX-6 

«Про затвердження списку народних засідателів Слов’янського міськрайонного суду».  
6. Про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) органів самоорганізації 

населення міста Слов’янська у 2016 році. 
7. Про внесення змін до рішення міської ради  від 02.12.2015 № 13-II-7 «Про утворення 

виконавчого комітету Слов’янської міської ради».  
8. Про розгляд звернення депутатської фракції «Солідарність» щодо затвердження членом 

виконавчого комітету Павенко Олександра Панасовича та звернень депутатських 
фракцій ПП «Наш Край», ПП Аграрна партія України», «Об’єднання «Самопоміч» щодо 
затвердження членами виконкому Левіта Анатолія Вікторовича, Бондаренко Валерія 
Вікторовича, Міма Олександра Олександровича, Дудник Петра Анатолійовича, 
Богославського Олександра Олексійовича. 

9. Про план роботи Слов’янської міської ради 7 скликання на 2016 рік. 
10. Про зміну особового складу постійних комісій Слов’янської міської ради. 
11. Про розгляд пропозиції про внесення змін до Регламенту Слов’янської міської ради 

виключивши положення щодо голосування з питань затвердження заступниками 
міського голови списком. 

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

 
2. СЛУХАЛИ: Моторіна Т.П. 

Про затвердження структури виконавчих органів міської ради 
та загальної чисельності працівників апарату міської ради та її 
виконавчих органів в новій редакції (проект рішення міської ради 
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.М., Болотенко А.І., Радковська Я.В., Дубограй І.В., 
Алтуніна О.М., Кочуков Д.Г. 

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. 

 
3. СЛУХАЛИ: Мизенко І.Т. 

Про затвердження положення про фінансове управління 
Слов’янської міської ради (нова редакція) (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.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. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
4. СЛУХАЛИ: Ковальова О.Ф. 

Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку території Слов’янської міської ради на 2016 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В. про перспективи розвитку Славкурорту, необхідність 
звернення  до Міністерства оборони України, Федерації профспілок 
України. 
Пустовіт С.В., Кім Ж.М., Кононенко Ю.Г. 
Яковленко О.В. про доповнення проекту Програми заходами по 
збереженню р.Калантаївка та по очищенню озер та річок міста. 
Савченко С.М. про  доповнення  проекту Програми заходами, 
прийнятими на зборах сел.Семенівка. 

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. 

 
5. СЛУХАЛИ: Коноваленко І.І. 

Про розгляд проекту Програми «Безпечне місто» (додається). 
ВИСТУПИЛИ: Кушнарьов С.М., Савченко С.М., Самсонов О.А., Кім Ж.М., 

Кононенко Ю.Г., Алтуніна О.М. 
Кочуков Д.Г. просив відкласти розгляд проекту програми у зв’язку з 
необхідністю доповнення її новими заходами. 

ВИРІШИЛИ: Продовжити розгляд проекту міської програми профілактики та 
протидії злочинності в м.Слов’янськ «Безпечне місто» на 2016 рік на 
наступному засіданні постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
6. СЛУХАЛИ: Коноваленко І.І. 

Про внесення змін до рішення Слов’янської міської ради від 
23.07.2015 № 16-LXXX-6 «Про затвердження списку народних 
засідателів Слов’янського міськрайонного суду» (проект рішення 
міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.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. 

 
7. СЛУХАЛИ: Степанова О.О. 

Про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) органів 
самоорганізації населення міста Слов’янська у 2016 році (проект 
рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.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. 
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8. СЛУХАЛИ: Степанова О.О. 
Про внесення змін до рішення міської ради  від 02.12.2015 № 13-
II- 7 «Про утворення виконавчого комітету Слов’янської міської 
ради» (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.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. 

 
9. СЛУХАЛИ: Савченко С.М. 

Про розгляд звернення депутатської фракції «Солідарність» 
щодо затвердження членом виконавчого комітету Павенко 
Олександра Панасовича та звернень депутатських фракцій ПП 
«Наш Край», ПП Аграрна партія України», «Об’єднання 
«Самопоміч» щодо затвердження членами виконкому Левіта 
Анатолія Вікторовича, Бондаренко Валерія Вікторовича, Міма 
Олександра Олександровича, Дудник Петра Анатолійовича, 
Богославського Олександра Олексійовича (копії додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Кім Ж.М., представники фракцій запропонували кандидатури: 
    Савченко С.М. від фракції «Солідарність» - Павенка Олександра 
Панасовича; 
    Кушнарьов С.М. від фракції «Об’єднання «Самопоміч» - Міми 
Олександра Олександровича; 
    Яковленко О.В. від фракції ПП «Наш Край» - Бондаренка Валерія 
Вікторовича; 
    Пустовіт С.В.  від  фракції ПП «Аграрна партія України» - Левіта 
Анатолія Вікторовича. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати міському голові Ляху В.М. розглянути кандидатури 
Павенка Олександра Панасовича, Левіта Анатолія Вікторовича, 
Бондаренка Валерія Вікторовича, Міми Олександра 
Олександровича, Дудника Петра Анатолійовича, Богославського 
Олександра Олексійовича для включення їх до складу виконавчого 
комітету міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 1. Рішення прийнято. 

 
10. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про план роботи Слов’янської міської ради 7 скликання на 2016 
рік (проект рішення міської ради додається). 

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

 
11. СЛУХАЛИ: Мала Л.М. 

Про зміну особового складу постійних комісій Слов’янської 
міської ради (проект рішення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Савченко С.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. 



 

 5

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 

 
12. СЛУХАЛИ: Алтуніна О.М. 

Про розгляд пропозиції про внесення змін до Регламенту 
Слов’янської міської ради, виключивши положення щодо 
голосування з питань затвердження заступниками міського 
голови списком 

ВИСТУПИЛИ: Самсонов О.А. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відділу з організаційного забезпечення депутатської 

діяльності (Мала) підготувати проект рішення міської ради про 
внесення змін до Регламенту Слов’янської міської ради 7 скликання, 
виключивши положення щодо голосування з питань затвердження 
заступниками міського голови списком 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято. 
 

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


