
1 
 

 
УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

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

ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 

 
15-17 лютого 2016  року                                                               м. Олександрія  
 
Присутні члени комісії: 4 чол 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Про попередній розгляд проектів рішень міської ради  
 
1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. «Запровадження системи 
електронних закупівель у м. Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Матвієнко М.В., депутат міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 01   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М.  «Про Регламент 
Олександрійської міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 01   «УТРИМАЛИСЬ» -  
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 
 Окрема думка депутата Банковського О.Г. (додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. про виділення землі на 
проведення кабеля на 8-му школу через мкрн. Заводський 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 04  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити проект рішення «Про скасування рішення Олександрійської 
міської ради від 13.02.2015 № 1589 «Про розгляд земельних та майнових питань» в 
частині пункту 10» 
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4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М. «Про заслуховування звіта про 
роботу комунального підприємства «Житлогосп» винесений на сесію  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 01   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 

Окрема думка Банковського О. Г. (додається) 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Воробченка М.М.  «Інформація про роботу 
виконавчого комітету 6-го скликання Олександрійської міської ради» 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 03  «ПРОТИ» - 01   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити проект рішення. 

Окрема думка Банковського О. Г. (додається) 
 
 
 
 
 
Голова комісії:        М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії:       О. НЄГІНА 
 

ОКРЕМА ДУМКА 
депутата міської ради 

БАНКОВСЬКОГО О. Г. 
до проекту рішення міської ради  

«Про регламент Олександрійської міської ради 7 скликання», 
що вносить постійна комісія міської ради з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування 

В статті 21 «Робочі органи Ради» виключити слова – редакційна комісія.   
Частина 3 статті 26 проекту регламенту: «…Результати поіменного голосування 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради» суперечить  Закону України 
«Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
щодо поіменних голосувань. Відповідно, частину 3 статті 26 проекту регламенту викласти 
в такій редакції: «…Результати відкритого поіменного голосування оприлюднюються 
на офіційному веб-сайті міської ради». 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань)» передбачено 
частину третю статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі - 
Закон) викласти в такій редакції: «Рішення ради приймаються відкритим поіменним 
голосуванням …». Дана норма Закону набирає чинності з 23.02.2016. 

Частина 4 статті 58 проекту регламенту: рада зобов’язана у двотижневий термін 
після внесення зауважень міського голови або на наступному пленарному засіданні 
повторно розглянути зупинене міським головою рішення 

Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути 
зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із 
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обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути 
рішення.  

Частина 1 статті 61 проекту регламенту суперечить Закону України «Про внесення 
змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 
поіменних голосувань. Відповідно, частина 1 статті 61 проекту регламенту має бути 
викладена в такій редакції: «Рішення ради приймається відкритим поіменним 
голосуванням більшістю голосів від загального складу Ради за винятком випадків, 
зазначених у цьому Регламенті.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань)» передбачено частину 
третю статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі - Закон) 
викласти в такій редакції: «Рішення ради приймаються відкритим поіменним 
голосуванням …». Дана норма Закону набирає чинності з 23.02.2016. 

Стаття 62 «Відкритість голосування» проекту регламенту суперечить Закону 
України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань. 

Таким чином, стаття 62 проекту регламенту «Відкритість голосування» підлягає 
виключенню.   

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань)» передбачено частину 
третю статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі - Закон) 
викласти в такій редакції: «Рішення ради приймаються відкритим поіменним 
голосуванням…». Дана норма Закону набирає чинності з 23.02.2016. 

Частина 2 статі 64 проекту регламенту, якою передбачено, що затвердження 
персонального складу колегіальних органів або внесення змін до їх складу здійснюється 
відкритим голосуванням, суперечить Закону України «Про внесення змін до статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань. 

 
Тому частина 2 статті 64 проекту регламенту повинна бути викладена в такій 

редакції: «Затвердження персонального складу колегіальних органів або внесення змін до 
їх складу здійснюється відкритим поіменним голосуванням». 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань)» передбачено частину 
третю статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі - Закон) 
викласти в такій редакції: «3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним 
голосуванням …». Дана норма Закону набирає чинності з 23.02.2016. 
 Частину 1 ст. 68 проекту Регламенту викласти в редакції:  

«Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Ради, керуючого справами виконавчого комітету подає на 
розгляд Ради міський голова». 

Частину 2 ст. 68 проекту Регламенту викласти в редакції:  
«Перед розглядом Радою кандидатур заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету та членів 
виконавчого комітету кандидатури обговорюються у постійних комісіях і депутатських 
фракціях (групах), які готують щодо кандидатур мотивовані висновки при необхідності 
роблять доповіді на пленарних засіданнях. 

Частину 4 ст. 68 проекту регламенту викласти в редакції: 
«Претенденти на посади заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету виступають на 
пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному 
засіданні. 
 Частина 6 ст. 68 Регламенту: «Рада приймає рішення щодо затвердження кожної 
кандидатури до складу виконавчого комітету окремо чи списком». 
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 Даний пункт підлягає виключенню з проекту, оскільки в даній нормі протиправно 
визначено дії 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, тобто, проект рішення 
відповідної назви та змісту, який ставиться на голосування депутатами в цілому. 
Регламент, як підзаконний акт, не може розширювати диспозицію норми Закону. 

Відповідно до ч. 2 ст. 51, п. 5 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виключно до повноважень міського голови належить 
внесення на розгляд Ради пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого 
комітету. Нормою даного Закону встановлено, що кількісний та персональний склад 
виконавчого комітету затверджується Радою та не передбачено голосування кожної 
кандидатури окремо. 

Попереднє рішення ради «Про регламент Олександрійської міської ради 7 
скликання», яке включало в себе в тому числі зазначені незаконні норми було у 
відповідності до п. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
зупинено міським головою. Рада не відхилила зауваження міського голови та не 
підтвердила зазначене рішення, тому включення до проекту Регламенту зазначених 
норм є завідомо незаконним.   
 
 
Депутат міської ради      О. БАНКОВСЬКИЙ 
 
 
17 лютого 2016 року  
 
 

ОКРЕМА ДУМКА 
депутата міської ради Банковського О. Г. 

стосовно проекту рішення ради 
«Про заслуховування директора КП «Житлогосп» щодо роботи  

підприємства у 2015 році» 
 
 

Відповідно до п. 3 ч. а) ст. 29 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить 
заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій 
комунальної власності відповідних територіальних громад. 
 Тобто, заслуховування звітів про роботу КП «Житлогосп» належить до 
повноважень виконавчого комітету, а не міської ради.  

Статтею 48 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» дано поняття  
«Тимчасові контрольні комісії ради»  

В запропонованому проекті рішення не зазначено назву комісії та не визначено її 
голову. 
 
 
Депутат міської ради       О. Банковський 
 
 

ОКРЕМА ДУМКА 
депутата міської ради Банковського О. Г.  

стосовно проекту рішення ради «Про скасування рішення Олександрійської міської 
ради від 13.02.2015 № 1589 «Про розгляд земельних та майнових питань в частині  

пункту 10», що вносить депутат міської ради Гриценко С.П.  
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Відповідно до положень ст. 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Запропонований проект рішення є завідомо незаконний з наступних підстав. 
Пунктом 5 рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009 

встановлено, що «органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні 
рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли 
правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних 
законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи 
припинення. Ненормативні правові акти місцевого самоврядування є актами одноразового 
застосування, вони вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, а тому не можуть 
бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання». 

Рішенням Олександрійської міської ради від 13.02.2015 р. № 1589 «Про розгляд 
земельних та майнових питань» в частині пункту 10 було затверджено проекти 
землеустрою щодо відведення ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок, 
визначено строк оренди та встановлено орендну ставку. На виконання зазначеного 
рішення між Олександрійською міською радою та ПАТ «Кіровоградобленерго» було 
укладено відповідні догори оренди. 

 
 
 

Депутат міської ради       Банковський О. Г. 
 
 

ОКРЕМА ДУМКА 
депутата міської ради Банковського О. Г.  

стосовно проекту рішення ради «Про заслуховування інформації про роботу виконавчого 
комітету Олександрійської міської ради 6 скликання» 

 
 
Вимогами пункту 3 частини 1 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» передбачено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, 
місткої ради вирішується питання утворення виконавчого комітету ради, визначення його 
чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого 
комітету та його розпуск. 

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону виконавчим органом міської ради є 
виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. 

Таким чином, міська рада наділена повноваженнями щодо розпуску персонального 
складу виконавчого комітету, який був утворений цією радою, тобто радою того 
скликання, яка утворили цей виконавчий комітет. 

Таким чином, рада 7 скликання не має правових підстав вирішувати питання про 
розпуск виконавчого комітету ради попереднього скликання, а зобов’язана вирішити 
питання про утворення виконавчого комітету ради 7 скликання. 

Частиною 1 статті 51 Закону передбачено, що після закінчення повноважень ради, 
її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу 
виконавчого комітету. 

Згідно пункту 5 частини 4 статті 42 Закону міський голова вносить на розгляд ради 
пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради. 

Згідно частини 2 статті 51 Закону персональний склад виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови  

Відповідно до пункту 5 частини 4 статті 42, частиною 2 статті 51 Закону міським 
головою внесено на чергову сесію ради, яка відбудеться 19 лютого 2016 року, проект 
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рішення «Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу 
виконавчого комітету міської ради 7 скликання». 

У разі затвердження депутатами ради кількісного та персонального складу 
виконавчого комітету, який внесено на розгляд ради міським головою, новий виконавчий 
комітет Олександрійської міської ради 7 скликання, буде уповноважений вирішувати 
питання, віднесені до його компетенції Законами України.  

З часу прийняття радою цього рішення виконавчий комітет, що був утворений радою 
попереднього скликання, автоматично припиняє свої повноваження. 

Пункт 4 проекту рішення зобов’язує міського голову до наступної сесії подати 
пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету. 

Законодавством не передбачено право ради своїм рішення зобов’язувати, 
рекомендувати (пропонувати) чи доручати міському голові подавати на розгляд сесії 
пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету, оскільки згідно з 
нормами Закону міському голові належить виключне право вносити на розгляд ради 
пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради без 
вказівок на це з боку інших органів місцевого самоврядування. 
 
 
Депутат міської ради       О. Банковський 
 


