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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 
 

19 травня 2022 року м. Олександрія  
Каб. 203 

Присутні члени комісії: 2 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
Присутні депутати (з правом дорадчого голосу): Заріцький В.В., Ковальова І.А.,  
Журавльов В.В., Косяк В.О. 
 

Засідання відкриває і веде голова постійної комісії з питань прав людини, законності, 
гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, 
етики та регламенту ПАНІБРАТЕНКО Олег Іванович. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Про розгляд доручення спільного засідання постійних комісій міської ради від 13 
травня 2022 року щодо порушення норм Загальних правил етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, норм Статуту Олександрійської 
територіальної громади Кіровоградської області, Регламенту Олександрійської міської ради 
8 скликання та законодавства України заступником міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Шкляруком Ю.В. згідно з витягом з протоколу спільного засідання 
комісії від 13 травня 2022 року. 
 
ВИСТУПИЛИ:  
 Панібратенко О.І., голова комісії, який повідомив, про надходження до постійної 
комісії: 

- Витягу з протоколу спільного засідання комісій; 
- Акта щодо фіксації порушення етики заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Шкляруком Ю.В. 
Наголосив на необхідності надати оцінку цим діям.  
Запропонував виступити заявнику. 
 
Ковальова І.А., депутат міської ради, підтвердила факт порушення етики заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шкляруком Ю.В. та 
наголосила на необхідності вирішити питання щодо відповідного реагування. 
 

Заріцький В.В., Журавльов В.В., Рушковський О.В., Косяк В.О. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ДОРАДЧІ ГОЛОСИ: 
«ЗА» - 1  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 3 
 
ВИРІШИЛИ:  

1. Визнати порушення заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Шкляруком Ю.В. Присяги, передбаченої статтею 11 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування». 

2. Рекомендувати Олександрійському міському голові Кузьменку С.А. розглянути 
питання невідповідності займаній посаді заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. за результатами висновку постійної комісії міської 
ради з питань прав людини, законності, антикорупційної політики, місцевого 
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту. 
 
 
 
Голова комісії  Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії  Олександр РУШКОВСЬКИЙ 
 
 
Додаток: Акт депутатської комісії з питань прав людини, законності, антикорупційної 
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту на трьох 
сторінках від 13.05.2022. 
 


