
П Р О Е К Т 
Вносить депутат міської ради 
Михайло Матвієнко 

 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

______________________ сесії 
сьомого скликання 

 
 
від ________________ 2019 року  № ______ 

м. Олександрія 
 
Про утворення тимчасової 
контрольної комісії міської ради з 
питань перевірки діяльності 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, керівників 
виконавчих органів міської раді та 
комунальних підприємств 
м. Олександрії 
 

Відповідно до ст.26,48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.11,15,19,24 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.24 Регламенту 
Олександрійської міської ради VII скликання, з метою здійснення контролю та перевірки 
діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих органів міської 
раді та комунальних підприємств м. Олександрії 

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Утворити тимчасову контрольну комісію міської ради з питань перевірки діяльності 

посадових осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих органів міської раді та 
комунальних підприємств м. Олександрії у складі депутатів міської ради (за згодою): 

1) Баранов Іван Михайлович  
2) Бойко Юрій Романович  
3) Бондаренко Олена Анатоліївна  
4) Воробченко Микола Миколайович  
5) Головачова Оксана Володимирівна  
6) Горошко Анатолій Олегович 
7) Данільченко Віталій Євгенович  
8) Дожджаник Володимир Васильович 
9) Жежеря Валентин Олександрович 
10) Заріцький Віталій Васильович  
11) Колісник Дмитро Олександрович  
12) Матвієнко Михайло Володимирович  
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13) Мацак Ярослав Олександрович  
14) Мельник Сергій Юрійович  
15) Моцний Євген Сергійович  
16) Олійник Наталія Володимирівна  
17) Острівний Микола Степанович  
18) Ракута Сергій Миколайович  
19) Смакула Микола Мирославович  
20) Сулятицький Михайло Михайлович  
21) Хірса Володимир Петрович 
23) Ходак Олександр Вячеславович  
24) Холохоленко Олег Анатолійович 
25) Юнак Анатолій Миколайович 
 
2. Затвердити головою тимчасової контрольної комісії депутата міської ради Матвієнка 

Михайла Володимировича. 
 
3. Затвердити Положення про тимчасову контрольну комісію міської ради з питань 

перевірки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих 
органів міської раді та комунальних підприємств м. Олександрії (додається). 

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції Воробченко М.М. 

 
 
 

Міський голова Степан ЦАПЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради  
від ___________№_________ 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про тимчасову контрольну комісію міської ради 

з питань перевірки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників 
виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств м. Олександрії 

 
1. Тимчасова контрольна комісія міської ради з питань перевірки діяльності посадових 

осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих органів міської раді та комунальних 
підприємств м. Олександрії, далі Контрольна комісія, є органом ради, яка обирається з числа 
її депутатів для здійснення перевірки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, 
керівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста. Контрольна 
комісія подає звіти і пропозиції на розгляд ради. 

2. З метою об'єктивності, неупередженості та уникнення конфлікту інтересів, членами 
контрольної комісії не можуть бути депутати, які є посадовими особами Олександрійської 
міської ради або працівниками комунальних установ Олександрійської міської ради або 
працівниками, які отримують заробітну плату з міського бюджету м. Олександрія 
Кіровоградської обл. 

3. Рішення про створення контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад 
та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини 
депутатів від загального складу ради. Заступник голови контрольної комісії та секретар 
обираються на її першому засіданні. 

4. Контрольна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою вивчає 
діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, підзвітних та підконтрольних міський 
раді виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та їх посадових осіб.  

5. Тимчасова контрольна комісія міської ради має право: 
5.1. Перевіряти усі правоустановчі, фінансові та інші документи виконавчих органів 

міської ради, установ та підприємств комунальної форми власності.  
5.2. Порушувати перед органами виконавчої влади, відповідними органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 
власності, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що 
зачіпають інтереси виборців та вимагають їх вирішення. 

5.3. Здійснювати контроль щодо діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, 
керівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста 

5.4. Вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіти чи 
інформації будь-якого органу або посадових осіб, підзвітних чи підконтрольних раді, а також 
з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її 
території незалежно від форм власності.  

5.5. Розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до Контрольної комісії, 
вживати заходи щодо їх своєчасного та обґрунтованого вирішення, вивчати причини, які  
породжують скарги громадян, та вносити відповідні пропозиції на сесії міської ради щодо їх 
усунення. 

6.  Голова контрольної комісії скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки 
між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченням їх необхідними матеріалами і 
документами, запрошує до участі у роботі комісії представників органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, громадськості, фахівців і вчених, підписує протоколи засідань 
комісії та доповідає міський раді про виконану роботу. 

7. Секретар контрольної комісії забезпечує своєчасність підготовки необхідних 
документів для розгляду їх на засіданнях комісій, проводить облік роботи, веде протокольні 
записи та підписує протоколи засідань комісії. 
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8. Член контрольної комісії бере учать у її роботі, вивчає питання, що належать до її 
відання, повідомляє їй свої висновки, пропозиції, сприяє виконанню прийнятих нею 
рекомендацій.  

9. За результатами вивчення і розгляду питань контрольною комісією члени комісії 
готують висновки і пропозиції. Висновки і пропозиції приймаються більшістю голосів від 
загального складу комісії і підписуються головою контрольної комісії, а у разі його 
відсутності – заступником або секретарем.  

10. Повноваження контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття 
радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення 
повноважень ради, яка утворила цю комісію. 

 
 

______________________________ 
 
 

Зауваження  
щодо проекту рішення Олександрійської міської ради 

«Про утворення тимчасової контрольної комісії міської ради з питань  
перевірки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих 

органів міської ради та комунальних підприємств м. Олександрії», який вносить депутат 
міської ради Михайло Матвієнко 

 
Юридичне управління Олександрійської міської ради розглянувши проект рішення 

Олександрійської міської ради «Про утворення тимчасової контрольної комісії міської ради з 
питань перевірки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників 
виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств м. Олександрії», вважає за 
необхідне зазначити наступне. 

 
1. Відповідно до ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для 
здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень 
місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 
Аналогічна за змістом норма міститься в ст. 24 Регламенту Олександрійської міської ради 7 
скликання. 

З аналізу положень як Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», так і 
Регламенту можна зробити висновок, що тимчасові контрольні комісії утворюються міською 
радою з числа її депутатів для: 1) здійснення контролю; 2) такий контроль має здійснюватися 
з конкретного визначеного радою питання, що належить до повноважень місцевого 
самоврядування (конкретне питання у сфері освіти, медицини, культури тощо); 3) такі 
комісії є тимчасовими, тобто утворюються на певний строк для (знову ж таки) здійсненню 
контролю  з конкретного визначеного радою питання, що належить до повноважень 
місцевого самоврядування.     

Проте, як вбачається з проекту рішення, депутат міської ради Матвієнко М.В. пропонує 
утворити тимчасову контрольну комісію для: 1) здійснення перевірки  діяльності посадових 
осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих органів міської ради та комунальних 
підприємств м. Олександрії, а не контролю; 2) така комісія буде здійснювати перевірку не з 
конкретного визначеного радою питання, а з усіх питань, вирішення яких належить до 
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повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 3) комісія, яку пропонує 
утворити депутат міської ради Матвієнко М.В.  не є тимчасовою, так як в проекті рішення не 
вказується строк, на протязі якого вона діє для (знову ж таки) здійсненню контролю  з 
конкретного визначеного радою питання, що належить до повноважень місцевого 
самоврядування. 

 
2. Пункт 4 Положення про тимчасову контрольну комісію міської ради автор проекту 

рішення пропонує викласти в такій редакції: «Контрольна комісія за дорученням міської 
ради або за власною ініціативою вивчає діяльність посадових осіб місцевого 
самоврядування, підзвітних та підконтрольних міській раді виконавчих органів міської ради, 
комунальних підприємств та їх посадових осіб». В силу того, що відповідно до              ст. 48 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 24 Регламенту тимчасові 
контрольні комісії утворюються міською радою з числа її депутатів для здійснення контролю 
з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого 
самоврядування, така комісія не може «за власною ініціативою» здійснювати будь-яку 
перевірку.  

 
3. Щодо пункту 5 Положення про тимчасову контрольну комісію міської ради, яким 

автор проекту рішення, пропонує наділити Комісію певним переліком прав, звертає увагу на 
те, що в силу ст. 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 24 
Регламенту, міська рада може наділити повноваженнями (правами) таку комісію виключно з  
вирішення того питання, для здійсненню контролю за яким ця комісія створювалась.  

Пункт 5.4 Положення про тимчасову контрольну комісію міської ради (щодо 
заслуховування звітів) дублюється як з повноваженнями Олександрійської міської ради, 
визначених п. 11 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових 
осіб, яких вона призначає або затверджує), так і з повноваженнями її виконавчого комітету, 
передбачених ст. 29  (заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 
організацій комунальної власності відповідних територіальних громад) та п. 2 ч. 2 ст. 52 
(координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, 
установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної 
громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників) даного Закону. Як наслідок, вважаю, що 
реалізація органами місцевого самоврядування, повноважень передбачених п. 5.4 даного 
Положення, не потребує утворення тимчасової контрольної комісії. 

Щодо пункту 5.5 Положення про тимчасову контрольну комісію міської ради звертаю 
увагу на те, що питання розгляду та вирішення органами місцевого самоврядування та їх 
посадовими особами пропозицій, зауважень та скарг громадян врегульовано Законом 
України «Про звернення громадян», що знову ж таки свідчить про недоцільність утворення 
тимчасової контрольної комісії для реалізації таких повноважень. 

 
 
 
Начальник  
юридичного управління  
міської ради       ___________ Юрій СКЛЯР   

 


