
ПРОТОКОЛ 
засідання постійної комісії Олександрійської міської ради VI скликання з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, 

місцевого самоврядування 
17 лютого 2015 року 

Обрано членів комісії 7 
На засідання присутні 4 
Відсутні: Боса Л.О., Коваленко С.П., Тімакіна Л.В. 

ПОРЯДОК ДНЯ: 
1. Про звіт постійної комісії Олександрійської міської ради VI скликання з 

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

Бугайченко І.М., голова комісії 
2. Про виконання депутатами Олександрійської міської ради рішення «Про 

проведення звітів депутатів Олександрійської міської ради шостого скликання перед 
виборцями» в 2014 році. 

Бугайченко І.М., голова комісії 
СЛУХАЛИ : Голову комісії Бугайченка І.М. 

Про звіт постійної комісії Олександрійської міської ради VI скликання 
з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, 
регламенту, гласності, місцевого самоврядування. 
Планом роботи Олександрійської міської ради передбачено на березень 2015 

року звіт нашої комісії. Мною підготовлено текст звіту, прошу ознайомитися з ним і 
обговорити його (текст звіту додається). 
ВИРІШИЛИ : 1. Схвалити текст звіту постійної комісії і подати його для 

включення до порядку дня сесії міської ради. 
2. Доручити голові постійної комісії доповісти звіт комісії на сесії міської 
ради. 

ГОЛОСУВАЛИ : "ЗА" - 4, "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає. 
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 2014 році». 
В листопаді-грудні 2014 року депутати міської ради повинні були провести 

звіти перед виборцями у виборчих округах. На сьогодні інформацію про проведення 
звітів надали 7 депутатів з 49, що повинні були звітувати. Інформація про виконання 
депутатами Олександрійської міської ради рішення «Про проведення звітів депутатів 
Олександрійської міської ради в 2014 році» підготовлена і пропонується Вам для 
ознайомлення. Її належить озвучити на сесії міської ради. Інформацію пропонується 
прийняти до відома, затвердити список доручень протокольно та дати завдання 
виконавчим органам міської ради по їх виконанню. 
ВИРІШИЛИ : 

1. Погодити текст інформації про виконання рішення Олександрійської міської 
ради «Про проведення звітів депутатів Олександрійської міської ради шостого 
скликання перед виборцями в 2014 році» (додається). 

2. Голові комісії довести до відома депутатів міської ради зазначену 
інформацію на сесії міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ : "ЗА" - 4, "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАЛИСЬ" - немає. 
 
 
Голова комісії  І. БУГАЙЧЕНКО 
Секретар комісії       О. ЛОБУНСЬКА 



ЗВІТ 
постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, 

регламенту, гласності, місцевого самоврядування 

березня 2015 року 

Шановні депутати ! 

Відповідно до плану роботи міської ради на 1 півріччя 2015 року постійна 
комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, 
гласності, місцевого самоврядування звітує перед вами про свою роботу. 

Склад постійної комісії не змінився. Головні завдання комісії визначені 
Положенням про комісію, затвердженим на 2-й сесії міської ради. 

Всі питання, які виносились на сесії міської ради, розглядались на засіданнях 
комісії. За звітний період проведено більше 90 засідань комісії. По проектах рішень 
готувались висновки з позицією комісії, вносились зауваження та пропозиції до них. 
Висновки комісії оголошуються на сесії. Ви учасники цієї частини роботи комісії і 
багато говорити по ній немає потреби. Не всі наші пропозиції находять Вашу 
підтримку, але це вже проблема іншої площини роботи ради. 

Члени комісії працюють на засіданнях комісії, висловлюють свої думки і 
вносять пропозиції, за винятком Тімакіної Л.В., яка взяла участь тільки у 4 засіданнях 
комісії і в 5 сесіях ради в 2010-2011 роках. Комісія попередньо розглядає проекти 
рішень ради своєї компетенції, надає по них висновки. Були випадки, коли рішення 
ради приймалися на емоціях, Ви не завжди прислуховувалися до пропозицій комісії та 
юридичної служби міської ради. Протягом терміну нашої роботи за рішення ради та за 
власною ініціативою комісія підготувала ряд проектів рішень ради і винесла їх на 
обговорення міської ради. Ви учасники їх обговорення, тому зупинятися на них не 
будемо. 

Голова комісії приймає участь у засіданнях виконавчого комітету і вносить 
пропозиції і зауваження по проектах рішень, які розглядаються. 

Членами комісії подавалися заяви і депутатські і звернення. Вони частково 
були з питань функціональної спрямованості комісії, частково направлені на 
вирішення соціально-економічних проблем членів територіальної громади. Крім того, 
членами комісії озвучувались пропозиції щодо внесення змін та доповнень до проектів 
рішень ради. 

Слід сказати, що комісія працювала по питаннях дотримання депутатами, 
виконавчими органами та їх посадовими особами вимог чинного законодавства та 
Регламенту міської ради, в т.ч. і при підготовці та розгляді питань на сесіях міської 
ради, робила спроби стимулювати активність депутатів по підготовці питань для 
розгляду радою, в той же час не приділяла достатньо уваги контролю виконання 
рішень ради. 

Закликаємо кожного з Вас виконувати вимоги чинного законодавства України, 
дотримуватись вимог Регламенту міської ради, сприяти виконанню рішень міської 
ради та її виконавчого комітету. Комісія пропонує звіт прийняти до відома. 

Дякую за увагу! 
 
 

Голова постійної комісії з питань законності,  
депутатської діяльності, етики, правопорядку,  
регламенту, гласності, місцевого самоврядування                                  І. БУГАЙЧЕНКО 
  



ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання депутатами Олександрійської міської ради рішення про проведення 

звітів депутатів Олександрійської міської ради 6-го скликання перед виборцями в 2014 
році 

За рішенням міської ради в листопаді-грудні 2014 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». Які депутати провели звіти перед виборцями комісії невідомо, тому 
інформація підготовлена на підставі звітів, що надійшли від депутатів. 

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 2014 році, узагальнила їх і доводить до відома 
міської ради. 

Станом на січень 2015 року з 49 депутатів міської ради про проведення звітів 
перед виборцями відзвітували 7 депутатів, що становить 14,2% (в 2013 році було 
32,7%, в 2012 було 62,5%). В розрізі політичних організацій, що є в складі міської 
ради: 

Партії промисловців і підприємців - 5 депутатів, відзвітували -1 депутат; 
Позафракційні - 31 депутат, відзвітували - 6 

депутатів; 
Депутати інших політичних сил, що є в міській раді, не відзвітували. Депутати, 

що відзвітували за проведення звітів перед виборцями, сформулювали 26 доручень (в 
2013 році було 74, в 2012 році 153). З них за напрямками: 

Житлово-комунальне господарство 21 або 80,7%; 
Інші 5 або 19,3%. 
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, дорожнього 
покриття, спилювання аварійних дерев, відновлення вуличного освітлення, 
встановлення дитячого майданчика, приведення в порядок прибудинкових територій 
тощо. 

Серед інших є заміна вікон в школах і безкоштовна передплата газети «Вільне 
слово» для учасників бойових дій. 

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. 

При цьому слід зазначити, що значна частина доручень виборців, висловлених 
ними в 2013 році не виконана. За інформацією, наданою управлінням житлово-
комунального господарства, із 51 зафіксованого доручення виборців в 2014 році не 
виконано 22, або 43,1%, частково виконано 13, або 25,5%. В інформації управління 
зазначено, що не виконані доручення буде включено в план 2015 року, а рішення ради 
про таке перенесення відсутнє. Це є результатом відсутності контролю за виконанням 
доручень виборців з боку посадових осіб та керівників виконавчих органів міської 
ради, а також відсутністю коштів на виконання цих доручень. 

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 
 


