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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ, ГЛАСНОСТІ, АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЕТИКИ ТА РЕГЛАМЕНТУ 
 

14 грудня 2021 року м. Олександрія  
Каб. 203 
 

Присутні члени комісії: 2 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд депутатського звернення Ділієва І.В. від 13.12.2021 № 221 «Про 
зобов’язання виконавчих органів Олександрійської міської ради надати нормативні 
акти, рішення та розпорядження за період з грудня 2010 року по листопад 2020 року». 

 
1. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського звернення Ділієва І.В. від 13.12.2021 № 221 «Про 

зобов’язання виконавчих органів Олександрійської міської ради надати 
нормативні акти, рішення та розпорядження за період з грудня 2010 року по 
листопад 2020 року». 

 
ВИСТУПИЛИ: Панібратенко О.І., Рушковський О.В. 
 

Зазначили, що повноваження постійної комісії з питань прав людини, законності, 
гласності, антикорупційної  політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, 
етики та регламенту визначені рішенням міської ради від 05 грудня 2020 року № 4, яким і 
затверджено Положення про постійні комісії Олександрійської міської ради 8 скликання. 
Тому постійна комісія з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту не має 
більших прав та можливостей щодо витребування у виконавчих органів Олександрійської 
міської ради нормативних актів, рішень та розпоряджень за період з грудня 2010 року по 
листопад 2020 року, ніж особисто будь який діючий депутат Олександрійської міської ради. 
Депутат Олександрійської міської ради особисто, є суб’єктом права внесення депутатських 
запитів та звернень до виконавчих органів Олександрійської міської ради. Закон не 
передбачає встановлення будь-якого обмеження чи перешкоджання у здійсненні депутатом 
своєї функції та реалізації прав. Посилаючись на вищевикладене запропонувати депутату 
Ділієву Ігорю Володимировичу  особисто звернутись до виконавчих органів 
Олександрійської міської ради з приводу надання будь-якої необхідної інформації. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ:  
Для реалізації депутатського права запропонувати депутату міської ради 8 скликання 

Ділієву Ігорю Володимировичу особисто звернутися до виконавчих органів 
Олександрійської міської ради щодо витребування нормативних актів, рішень та 
розпоряджень за період з грудня 2010 року по листопад 2020 року: 

- загального відділу управління справами міської ради,  
- відділу кадрової роботи управління справами міської ради, 
- юридичного управління міської ради, 
- управлінню охорони здоров’я міської ради, 
- управлінню освіти міської ради 
- інших виконавчих органів Олександрійської міської ради. 

 
 
 
Голова комісії  Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії  Олександр РУШКОВСЬКИЙ 


