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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 
 
06 лютого 2018 року м. Олександрія  
 Зала засідань  
 виконавчого комітету 
Присутні члени комісії: 3 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про розгляд депутатського запиту Смакули М.М. від 23.01.2018 № 32 
2. Про підтримку звернення депутатів Фастівської міської ради до обласних рад, 

міських рад міст обласного значення, Народних депутатів України щодо приєднання до 
ініціативи по проведенню Всеукраїнського заходу «Естафета єднання» з нагоди 100-річчя 
проголошення Соборності України 

3. Про підтримку звернення депутатів Хмельницької міської ради 
 
1. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту Смакули М.М. від 23.01.2018 № 32 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ:  

Відповідно до ст. 36 Регламенту міської ради порядок денний формує міський голова 
не пізніше, ніж за 14 днів до початку сесії. Затвердження порядку денного відбувається 
згідно ст. 37 Регламенту на початку першого пленарного засідання Ради.  
 Відповідно до ст. 38 Регламенту пропозиції про зміни її порядку денного можуть 
вноситись в тому числі за поданням депутатів.  
 Статтею 40 Регламенту передбачено, що підготовку питань, що подаються на розгляд 
Ради, організовує секретар міської ради. Відповідальність за підготовку матеріалів на 
пленарне засідання Ради несуть секретар Ради та заступники міського голови відповідно до 
розподілу функціональних повноважень. Згідно п. 2 ч. 10 ст. 40 Регламенту проект рішення 
повинен мати погоджувальні підписи (візи) в тому числі начальника (заступника начальника) 
юридичного управління міської ради. 

Запропонований депутатом міської ради Смакулою М.М. проект рішення «Про 
припинення комунального підприємства Олександрійської міської ради «Жигулі» шляхом 
ліквідації» має суттєві недоліки, відображені у відповідних зауваженнях, складених 
юридичним управлінням міської ради. 
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 Виключний перелік повноважень секретаря Ради визначений у ч. 3 ст. 50 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та не включає в себе формування та 
затвердження порядку денного ради.  
 Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено 
виключну компетенцію міських рад, зокрема: 
 П. 11 ч. 1: заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів 
ради, та посадових осіб, яких вона призначає, або затверджує. 

Статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено 
повноваження виконавчих органів рад щодо управління комунальною власністю, зокрема: 

П 3 ч. а) встановлено власні (самоврядні) повноваження: заслуховування звітів про 
роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних 
територіальних громад. 

Таким чином, заслуховування звітів керівників комунальних підприємств відноситься 
до виключної компетенції виконавчого комітету, а не міської ради. 
 На підставі викладеного, комісія дійшла висновків: 
 1. Проект рішення, складений з порушенням вимог законодавства, не може бути 
включений до порядку денного сесії міської ради. 
 2. Заслуховування звіту керівника КП «Жигулі» на сесії міської ради прямо 
суперечить вимогам ст. 26 та ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 3. Вважати дії секретаря міської ради Богояленської О.М. з питань, викладених в 
депутатському запиті депутата міської ради Смакули М.М. правомірними.  
 4. Уповноважити керуючого справами виконавчого комітету В. Чеботарьова 
підписати відповідь на депутатський запит депутата міської ради Смакули М.М. 

 
2. СЛУХАЛИ: Про підтримку звернення депутатів Фастівської міської ради до обласних рад, 
міських рад міст обласного значення, Народних депутатів України щодо приєднання до 
ініціативи по проведенню Всеукраїнського заходу «Естафета єднання» з нагоди 100-річчя 
проголошення Соборності України 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про підтримку звернення депутатів Хмельницької міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити в редакції «підтримати». 
 
 
 
 
 
Голова комісії:  ______________________   М. ВОРОБЧЕНКО 
 
Секретар комісії   ______________________   О. НЄГІНА 


