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ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ПРАВОПОРЯДКУ, РЕГЛАМЕНТУ, 
ГЛАСНОСТІ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 
 
14 січня 2016 року                                                                м. Олександрія  
 
ПРИСУТНІ члени комісії: 
Воробченко М.М., голова комісії 
Банковський О.Г. 
Мацак Я.О., заступник голови комісії 
Нєгіна О.Ю., секретар комісії 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
Безлюдько В.І. 
Сардига І.М. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд проектів рішень міської ради на наступні сесії. 
2. Про розгляд юридичних висновків щодо проекту рішення «Про Регламент 

Олександрійської міської ради 7 скликання». 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Безлюдька В.І., заступник директора МЦ НБПД, доповів про проект рішення «Про 
затвердження Програми безоплатної правової допомоги населенню м. Олександрії на 
2016-2018 роки». 
 
Сардигу І.М., державного реєстратора, доповіла про проект рішення міської ради «Про 
утворення виконавчого органу Олександрійської міської ради «Державні реєстратори 
Олександрійської міської ради»». 
 
Воробченка М.М., голову комісії, доповів членам комісії проекти рішень: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 
Про внесення змін до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 22 «Про міський 
бюджет на 2016 рік» 
Про внесення змін до складу постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, 
транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій 
Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
(висновки з усіх проектів додаються) 
 
2. СЛУХАЛИ:  
 Воробченка М.М., голову постійної комісії, про розгляд юридичних висновків 
щодо проекту рішення «Про Регламент Олександрійської міської ради 7 скликання». 
 Повідомив депутатам, що проект Регламенту прийнятий на 2 сесії міської ради 
25.12.2015 рішенням № 4, дія якого зупинена розпорядженням міського голови від 
29.12.2015 № р-194-з, на четвертій сесії міської ради 12.01.2016 2/3 не подолане вето 
міського голови. На даний час діє регламент 6 скликання. Постійна комісія з питань 
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законності є профільною з даного питання, і зобов’язана підготувати узгоджений проект 
Регламенту 7 скликання, опрацювавши юридичні висновки. 
 Запропонував погодитись із усіма пропозиціями, викладеними в юридичному 
висновку. 

Запропонував ст. 43 доповнити частиною 5 в редакції:  
«5. Право на виступ запрошеним або присутнім особам на пленарному засіданні 

надається за підсумками голосування процедурного рішення, прийнятого більшістю від 
присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради. Депутати інших рад 
мають гарантоване право на виступ.» та Колегію Ради замінити на «Погоджувальна Рада» 
 
ВИСТУПИЛИ:  
 Банковський О.Г., висловив свою думку щодо внесення поправок до тексту 
Регламенту. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Підготувати та направити міському голові проект рішення «Про Регламент 
Олександрійської міської ради 7 скликання» з врахуванням юридичного висновку та 
поданих пропозицій комісії з питань законності. 
 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________  ВОРОБЧЕНКО М.М. 
                                                   (підпис)                           
 
Секретар комісії: ______________________  НЄГІНА О.Ю. 
                                                   (підпис)                         


