
УКРАЇНА 
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ № 23 
засідання постійної депутатської комісії 

з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із 
засобами масової інформації 

 

 

м. Кремінна                                                                                                 „29 ” жовтня 2018 р. 
                                                                                                                 13.00, каб.12 

  

На засіданні присутні 3 члена комісії: Мкртчян В.Г., Тілєєв А.О., Нікішин 
В.М. 

Відсутні 1 член комісії: Зеленський А.А. 

Засідання комісії є правомочне. 

Запрошені: секретар міської ради Пилипенко Е.В., головний спеціаліст з 
юридичних питань Редя А.Г. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

  

Розгляд профільних та інших питань, які виносяться на 39 сесію міської ради. 

Інформація: секретаря міської ради Пилипенко Е.В., головного спеціаліста з 
юридичних питань Реді А.Г. 

  

1.    Про внесення змін до складу виконавчого комітету Кремінської міської 
ради. 

  

СЛУХАЛИ: 



Пилипенко Е.В., який оголосив подання міського голови Прокопенка Ю. О., 
інформацію щодо звільнення Євсюкової Тетяни Федорівни з посади 
начальника відділу містобудування та архітектури Кремінської районної 
державної адміністрації, головного архітектора району та пропозицію 

1.Внести зміни у рішення Кремінської міської ради від 02.12.2015 №2/6, 
виклавши п.1 у такій редакції: 

“1. Затвердити виконавчий комітет сьомого скликання у кількості 12 осіб у 
такому складі: 

 Прокопенко Юрій Олексійович – міський голова, голова виконавчого 
комітету; 

 Літвін Олена Юріївна – керуючий справами, секретар виконавчого комітету; 

члени виконкому: 

 Дзивульський Георгій Анатолійович – перший заступник міського голови; 

 Пилипенко Едуард Володимирович – секретар міської ради; 

 Макогон Наталя Миколаївна – заступник міського голови з фінансово-
економічних питань; 

 Смалько Наталя Миколаївна – начальник планово-фінансового відділу – 
головний бухгалтер апарату виконкому Кремінської міської ради; 

 Світич Світлана Миколаївна – в. о. начальника відділу містобудування та 
архітектури Кремінської районної державної адміністрації, головного 
архітектора району; 

 Камєнєв Костянтин Вікторович – начальник комунального підприємства 
“Кремінське районне бюро технічної інвентаризації”; 

 Петрусенко Людмила Іванівна – завідувач комунального закладу 
“Дошкільний навчальний заклад №2 “Катруся” Кремінської міської ради; 

 Андрійчук Володимир Васильович – головний лікар КУ “Кремінський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги”; 

 Дмітрієв Михайло Михайлович – юрисконсульт ТОВ “ПІНТА-Кремінський 
пивоварений завод”; 

 Бабушкін Володимир Веніамінович – голова “Кремінської районної 
організації товариства сприяння обороні України.” 



І ознайомив з відповідним проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд 
39 сесії проект рішення «Про внесення змін до складу виконавчого комітету 
Кремінської міської ради». 

Прийнято одноголосно.      

  

2.        Про затвердження положення про електронні візуальні засоби 
інформування населення м. Кремінна. 

  

СЛУХАЛИ: 

Редю А.Г., який оголосив, що з метою визначення порядку функціонування 
та інформаційного наповнення електронних візуальних засобів інформування 
населення м. Кремінна, відповідно до законів України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",“Про рекламу”, "Про інформацію", "Про захист 
персональних даних", рішення Кремінської міської ради від 26.10.2016 за 
№16/1 пропонується затвердити Положення про електронні візуальні засоби 
інформування населення м. Кремінна згідно з додатком 1 до проекту рішення 
і ознайомив з відповідним проектом рішення з додатками. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд 
39 сесії проект рішення «Про затвердження положення про електронні 
візуальні засоби інформування населення м. Кремінна». 

Прийнято одноголосно. 

  

Про затвердження положення про систему відеоспостереження м. Кремінна. 

  

СЛУХАЛИ: 



Редю А.Г., який оголосив, що з метою визначення порядку та особливостей 
функціонування системи відеспостережння м. Кремінна, відповідно до 
законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", 
"Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про 
електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил 
забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних системах" пропонується затвердити 
Положення про систему відеспостереження м. Кремінна згідно з додатком 1 
до проекту рішення і ознайомив з відповідним проектом рішення з 
додатками. 

  

 ВИРІШИЛИ: 

 Погодитися з проектом рішення без змін та доповнень і винести на розгляд 
39 сесії проект рішення «Про затвердження положення про систему 
відеоспостереження м. Кремінна». 

Прийнято одноголосно. 

  

  

ГОЛОВА КОМІСІЇ      В.Г. МКРТЧЯН 

  

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ      А.О. ТІЛЄЄВ 


