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

місцевого самоврядування 
7 липня 2015 року 

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

ПОРЯДОКДНЯ: 
1. Про аналіз участі депутатів фракцій партії промисловців і підприємців 

України та «Сильна Україна» в пленарних засіданнях Олександрійської міської ради. 
Бугайченко І.М., голова комісії 
 

СЛУХАЛИ: Голову комісії Бугайченка І.М. 
 Про аналіз участі депутатів фракцій партії промисловців і підприємців України 
та «Сильна Україна» в пленарних засіданнях Олександрійської міської ради. 
 

У 2014 році проведено 19 сесій міської ради, у т.ч. 14 позачергових. Більшість 
депутатів міської ради приймають участь у їх роботі, але частина депуттів міської ради 
з фракцій партії промисловців і підприємців України та «Сильна Україна» в пленарних 
засіданнях Олександрійської міської ради приймають участь, коли їм заманеться, 
ігноруючи норму частини 4 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо обов’язку брати участь у роботі сесій ради. Жодного разу не були 
присутні на сесіях ради депутати Вольський Ю.В., Смакула П.М., Тімакіна Л.В., 
депутати Голобородько В.В. був присутній 4 рази, Мажара Д.В. – 6 разів, 
Проквас В.М. – 4 рази, Сайко Є.Г. – 5 разів. 

Сьогодні є необхідність до деяких з названих депутатів вжити заходів, 
передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», ініціювавши їх 
відкликання. А саме: 

1. Голобородько В.В. – був присутнім на 4 сесіях з 19, що становить 21%; 
2. Мажара Д.В. – був присутнім на 6 сесіях з 19, що становить 32%; 
3. Сайко Є.Г. – був присутнім на 5 сесіях з 19, що становить 26%. 
Процедура відкликання виписана в Законі України «Про статус депутатів 

місцевих рад», є досить тривалою і потребує бюджетних коштів, може бути не 
виконана в повному обсязі до закінчення повноважень ради. Цю роботу потрібно було 
розпочати давно, тоді у нас не було б в сесійній залі 29-30 депутатів, як це 
спостерігається останнім часом. 

Щодо відкликання названих депутатів міської ради підготовлено проекти 
рішень ради, ми можемо їх схвалити чи відхилити. Я пропоную схвалити їх. 
 
ВИСТУПИЛИ: Терещенко Л.В., член комісії. 

Підтримую схвалення проектів рішень про відкликання названих депутатів. 
Крім них слід було б розглянути питання і прийняти рішення щодо деяких депутатів 
міської ради, які мають такі ж результати по участі в сесіях. Інформація по них не 
підготовлена, тому пропоную в рішенні комісії записати завдання вивчити стан справ і 
підготувати та розглянути на засіданні комісії відповідні проекти рішень. 
 
ВИРІШИЛИ:  

1. Схвалити проекти рішень міської ради щодо відкликання депутатів 
Голобородька В.В., Мажари Д.В., Сайка Є.Г. за пропуск протягом календарного року 
більш, ніж половини пленарних засідань міської ради і подати їх на розгляд ради 
(додаються на 3 аркушах). 



2. Вивчити стан справ щодо участі в роботі пленарних засідань міської ради 
депутатів Вольського Ю.В., Прокваса В.М., Смакули П.М., Тімакіної Л.В., в разі 
потреби розглянути проекти рішень по них. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 
 
 
 
 
 
Голова комісії  І. БУГАЙЧЕНКО 
 
 
Секретар комісії       О. ЛОБУНСЬКА 


