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ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ЗАКОННОСТІ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ПРАВОПОРЯДКУ, 
РЕГЛАМЕНТУ, ГЛАСНОСТІ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 
 
29 січня 2016 року м. Олександрія  
 
ПРИСУТНІ: 
Воробченко М.М., голова комісії 
Банковський О.Г., член комісії 
Нєгіна О.Ю., секретар комісії 
Скляр Ю.А., в.о. начальника юридичного управління міської ради 
 
ВІДСУТНІ: 
Мацак Я.О., член комісії 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
Богоявленська О.М., секретар міської ради 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд проектів рішень міської ради, що плануються на розгляд чергової 
сесії міської ради: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2006 № 73 «Про положення та 
посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради» 

Про реформування комунального підприємства «Редакція газети «Вільне Слово» 
Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2016 

року 
Про проведення звітно-виборних зборів (конференцій) у квартальних комітетах 

міста 
 
2. Про внесення змін та доповнень до проекту Регламенту Олександрійської 

міської ради 7 скликання. 
 

1.1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2006 № 73 «Про 
положення та посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради» 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Воробченко М.М. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
1.2. СЛУХАЛИ: Про реформування комунального підприємства «Редакція газети «Вільне 
Слово» 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Воробченко М.М. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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1.3. СЛУХАЛИ: Про перспективний план роботи Олександрійської міської ради на 
І півріччя 2016 року 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Воробченко М.М. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
1.4. СЛУХАЛИ: Про проведення звітно-виборних зборів (конференцій) у квартальних 
комітетах міста 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Воробченко М.М. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до проекту Регламенту Олександрійської 
міської ради 7 скликання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Воробченко М.М., доповів, що після опрацювання проекту Регламенту комісією 
14.01.2016 виникла необхідність внести ще деякі зміни та доповнення, а саме: 

1. Ч. 3 ст. 3 після слів «…веб-сайті міської ради…» доповнити слова «… та 
вільного доступу до архіву відеозаписів пленарних засідань міської ради у мережі 
Інтернет.» (вимога за умовами проекту «Школи демократичних правил та процедур» для 
налагодження он-лайн трансляцій сесій). 

2. Ч. 3 ст. 19 доповнити абзацом такого змісту: «Висновки і рекомендації 
постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на 
запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

3. Ст. 13 частини 3 і 4 варто об’єднати. 
4. Виключити ст. 23 Редакційна комісія. 
5. Ч. 6 ст. 31 після слів «…можливий спосіб» поставити крапку. І далі речення 

викласти у редакції: «Управління інформаційно-аналітичної політики здійснює 
повідомлення через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт міської ради.». 

6. Ч. 4 ст. 34 після слів «…реєстраційний номер проекту» виключити слова «…на 
зворотному боці бланку рішення…», далі по тексту. 

7. Ч. 7 ст. 34 доповнити пунктом 5) у редакції: «5) виконавцем проекту рішення 
(розробником). 

8. Ч. 8 ст. 34 після слів «…проставляються…» доповнити словосполучення «дата 
оприлюднення та підпис…», далі по тексту. 

9. У ч. 4 ст. 35 виключити слово «порівняльну» та замінити «проектів рішень» на 
«проекту рішення». 

10. В ч. 3 ст. 76 виключити пункт 9). 
11. В ч. 1 ст. 54 після слова «відкритим» додати слово «поіменним», далі по 

тексту. 
12. В ч. 2 ст. 54 після слова «Відкрите» додати слово «поіменне», далі по тексту. 
13. П.п. 2 ч. 2 ст. 54 викласти в редакції: «оголошенням кожним депутатом 

свого рішення («за», «проти» або «утримався») з проекту рішення, що голосується, з 
фіксацією у картці поіменного голосування, яка підписується членами лічильної комісії та 
додається до матеріалів протоколу сесії.» 

14. П.п. 3 ч. 2 ст. 54 виключити. 
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15. Ст. 69 викласти в такій редакції: 
«1. Кандидатури членів виконавчого комітету подає на розгляд Ради міський 

голова. 
2. Перед розглядом Радою питання про утворення виконавчого комітету, 

затвердження персонального складу виконавчого комітету кандидатури обговорюються у 
постійних комісіях і депутатських фракціях (групах), які готують щодо кандидатур 
мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях. 

3. Голови постійних комісій, депутатських фракцій, груп, які обговорюють 
кандидатури до складу виконавчого комітету, повинні отримати через управління 
забезпечення діяльності міської ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур. 

4. Кандидатури, які затверджуються Радою, виступають на пленарному засіданні, 
відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні. 

5. В обговоренні кандидатур можуть брати участь тільки депутати Ради. 
6. Рада приймає рішення щодо затвердження кожної кандидатури до складу 

виконавчого комітету окремо чи списком.» 
16. В ч. 2 ст. 11 слова «трьох» замінити на «п’ять». 
17. В ч. 1 ст. 12 виключити слова «єдності поглядів або», далі по тексту. 

 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення «Про Регламент Олександрійської міської ради»  
з врахуванням змін та доповнень, запропонованих комісією від 14.01.2016 та 29.01.2016 та 
внести його на розгляд сесії міської ради. 
 Право підписати протокол комісії надати Банковському О.Г. та Нєгіній О.Ю. в 
зв'язку з від'їздом голови комісії Воробченка М.М. у відрядження на тривалий час. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
«ЗА» - 02 «ПРОТИ» - 01  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
 
 

Окрема думка депутата міської ради Банковського О.Г.: 
 

Виключити зі ст. 69 проекту регламенту міської ради ч. 6, оскільки в даній нормі 
протиправно визначено дії міського голови, депутатів ради. Відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова вносить на 
розгляд ради пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету. 

Міський голова вносить на розгляд ради проекти рішення відповідного змісту, який 
ставиться на голосування депутатами в цілому. Підзаконний акт (регламент) не може 
розширювати диспозицію норми Закону. Виключно до повноважень міського голови 
належить внесення на розгляд ради пропозицій про кількісний і персональний склад 
виконавчого комітету (ч. 2 ст. 51, п. 5 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»). Нормами даного Закону передбачено, що за пропозицією 
міського голови кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради 
затверджується радою, і не передбачено голосування щодо кожної кандидатури окремо. 

В п. 1 ст. 69 після слів «виконавчого комітету доповнити: «і заступників міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого 
комітету» (далі по тексту) подає на розгляд Ради міський голова. 

В п. 2 ст. 69 після слів «Перед розглядом Радою» доповнити «кандидатур 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого 
справами виконавчого комітету та членів виконавчого комітету». 

Відповідно фразу «питання про утворення виконавчого комету, затвердження 
виконавчого комітету» – викреслити. 
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В п. 4 ст. 69 замість слів «кандидатури, які затверджуються радою» замінити 
словами «Претенденти на посади заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету». Далі за текстом. 
 
 
 
 
 
Секретар комісії: ______________________  НЄГІНА О.Ю. 
                                                   (підпис) 
 
Член комісії:   ______________________  БАНКОВСЬКИЙ О.Г. 
                                                   (підпис)                           
                         


