
ПРОТОКОЛ 
засідання постійної комісії Олександрійської міської ради VІ скликання 

з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку,  
регламенту, гласності, місцевого самоврядування 

 
 

25 квітня 2014 року 
 
 
 

      Обрано членів комісії   7 
 

      На засідання присутні  5 
 

      Відсутні: Сосна Л.В., Тімакіна Л.В. 
 

 
 

ПОРЯДОК ДНЯ : 
 

 Про виконання депутатами Олександрійської міської ради рішення «Про проведення 
звітів депутатів Олександрійської міської ради шостого скликання перед виборцями» в  
2013 році. 
       Бугайченко І.М., голова комісії 
 
 
СЛУХАЛИ : Голову комісії Бугайченка І.М. 

Про виконання депутатами Олександрійської міської ради рішення «Про проведення 
звітів депутатів Олександрійської міської ради шостого скликання перед виборцями 
в 2013 році». 

 

 В листопаді-грудні 2013 року депутати міської ради повинні були провести звіти перед 
виборцями у виборчих округах. На сьогодні інформацію про проведення звітів надали              
16 депутатів з 49, що повинні були звітувати. Інформація про виконання депутатами 
Олександрійської міської ради рішення «Про проведення звітів депутатів Олександрійської 
міської ради шостого скликання перед виборцями в 2013 році» підготовлена і пропонується 
Вам для ознайомлення. ЇЇ належить озвучити на сесії міської ради 25 квітня 2014 року та 
затвердити доручення виборців, дані депутатам міської ради під час проведення звітів у 
виборчих округах. 
 
 
 

ВИРІШИЛИ : 
 1. Погодити текст інформації про виконання Олександрійської міської ради рішення 
«Про проведення звітів депутатів Олександрійської міської ради шостого скликання перед 
виборцями в 2013 році» (додається). 
 3. Голові комісії довести до відома депутатів міської ради зазначену інформацію на сесії 
міської ради.  
 
 
 

ГОЛОСУВАЛИ : “ЗА” – 5, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 
 
 
 
 
 
Голова комісії        І.Бугайченко 
 
 
Секретар комісії       О.Лобунська 
 



ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання депутатами Олександрійської міської ради рішення про проведення звітів депутатів  

Олександрійської міської ради шостого скликання перед виборцями в 2013 році 
 
 
 За рішенням міської ради в листопаді-грудні 2013 року ми зобов’язані були провести звіти перед 
виборцями своїх виборчих округів і надати управлінню забезпечення діяльності міської ради інформацію про їх 
проведення. Проведення таких звітів передбачено статтями 10, 16 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад». 
 Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, 
регламенту, гласності, місцевого самоврядування на своєму засіданні розглянула список доручень виборців, 
дані депутатам міської ради під час проведення звітів у виборчих округах в листопаді-грудні 2013 року, 
узагальнила їх і доводить до відома міської ради. 
 Станом на квітень 2014 року з 49 депутатів міської ради про проведення звітів перед виборцями 
відзвітували         16 депутатів, що становить 32,7% проти 62,5% в 2013 році. В розрізі політичних організацій, 
що є в складі міської ради: 
 Партії промисловців і підприємців    – 5 депутатів,  відзвітували – 4 депутатів;   
 Партія «Сильна Україна»     – 6 депутатів,  відзвітували – 1 депутат; 
 Партія регіонів     – 30 депутатів,  відзвітували – 9 депутатів; 
 Партія «Удар»       – 2 депутати,  відзвітували – 2 депутати; 

Депутати Блоку Юлії Тимошенко, Комуністичної партії України, Партії «Єдиний центр» та позафракційні 
не відзвітували. Депутати, що відзвітували за проведення звітів перед виборціми, сформулювали 74 доручення 
протии 153 у 2013 році. З них за напрямками: 
 Житлово-комунальне господарство  51 або 68,9%; 
 Інші       23 або 31,1%. 
 Аналіз доручень і критичних зауважень виборців за напрямками показує, що виборці, в першу чергу, 
очікують від міської ради суттєвих змін щодо вирішення проблем житлово-комунального господарства міста. Це 
ремонт будинків, ліфтів, автобусних зупинок та дорожного покриття, спилювання аварійних дерев, відновлення 
вуличного освітлення, приведення в порядок прибудинкових територій, своєчасне вивезення сміття, заходи з 
водовідведення як по території міста, так і на прибудинковій території тощо. 
 Серед інших є відновлення діяльності поштового відділення № 5, організація зустрічі мешканці Ново- 
Пилипівського мікрорайону з міським головою, зміна маршруту автобуса № 7 та збільшення автобусних 
маршрутів по     вул. Садовій, перевезення дітей з с. Олександро-Степанівки до школи, вирішення проблем 
ДНЗ, недопущення продажу алкогольних напоїв неповнолітнім, дотримання чинного законодавства при 
підготовці, розгляді і прийнятті рішень міської ради, вирішення проблеми бродячих собак тощо. 
 Виходячи з викладеного слід зазначити, що більшість депутатів міської ради не виконали вимоги 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» і рішення ради, не провели звіти перед виборцями і/або, 
не надали інформацію щодо їх проведення. Це є ознакою неповаги з їх боку як до виборців, так і до міської 
ради та чинного законодавства України.  
 При цьому слід зазначити, що значна частина доручень виборців, висловлених ними в 2012 році не 
виконана. Головою постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності… 13 березня 2014 
року було направлено депутатські звернення до Управлінь житлово-комунального господарства та освіти щодо 
надання інформації про виконання доручень виборців, зафіксованих рішенням міської ради від 12 квітня 2013 
року. Відповіді отримано тільки на початку квітня 2014 року, що є порушенням вимог чинного законодавства 
України. Із 114 зафіксованих доручень виборців по управлінню житлово-комунального господарства в 2013 році 
не виконано 43, або 37,7%, виконано частково 27, або 23,7%. В інформації управління зазначено, що багато 
доручень включено в план 2014 року, а рішення ради про таке перенесення відсутнє. Така ж ситуація і по 
управлінню освіти. Це є результатом відсутності контролю за виконанням доручень виборців з боку посадових 
осіб та керівників виконавчих органів міської ради. 
 Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, 
регламенту, гласності, місцевого самоврядування пропонує цю інформацію прийняти до відома і затвердити 
список доручень протокольно та дати завдання виконавчим органам міської ради по їх виконанню. 
 
 
Голова постійної комісії міської ради з питань законності,  
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту,  
гласності, місцевого самоврядування       І.Бугайченко 


