
 
 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ, ГЛАСНОСТІ, 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ ТА РЕГЛАМЕНТУ 

 
просп. Соборний, 59, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000, тел. /факс (05235) 7-13-40 
е-mail: rada@olexrada.gov.ua, сайт: http://olexrada.gov.ua,    код згідно з ЄДРПОУ 33423535 

 
03 червня  2022 року                            мала зала засідань 
10.00 год.                                        виконавчого комітету 
 

Присутні члени комісії: 2 чол. 
Відсутні члени комісії:  1 чол. 
 
Запрошені присутні: Заріцький В.В., Ковальова І.А., Котов Ю.М., Косяк В.О., Мамалат А.А. 

 
Засідання відкриває і веде головуючий, депутат міської ради, 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 відповіді Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. від 
27.05.2022 №27/7/01/1 щодо порушення заступником міського голови з питань виконавчих 
органів ради Шкляруком Ю.В. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
 

Панібратенко О.І., голова комісії, який повідомив, про надходження до постійної 
комісії відповіді Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. від 27.05.2022 
№27/7/01/1 щодо порушення заступником міського голови з питань виконавчих органів ради 
Шкляруком Ю.В. Доповів про суть інциденту на засіданні постійної комісії міської ради 
13.05.2022. Наголосив на необхідності надати оцінку цій відповіді та про подальші дії 
комісії. 

 
Рушковський О.В., секретар комісії, надав інформацію про Акт інциденту на засіданні 

постійної комісії міської ради 13.05.2022 
Косяк В.О., секретар міської ради, прокоментувала відповідь міського голови 

Кузьменка С.А. від 27.05.2022 №27/7/01/1 на депутатський запит Панібратенка О.І. від 
17.05.2022 № 23. 

 
Ковальова І.А., депутат міської ради, зазначила про неповагу посадових осіб місцевого 

самоврядування до депутатів міської ради щодо інциденту. 
 



Рушковський О.В., секретар комісії, щодо відсутності розгляду інциденту від 
13.05.2022 та пояснень Шклярука Ю.В. 

 
Ковальова І.А., депутат міської ради, запропонувала секретарю міської ради Косяк В.О. 

допомагати з оформленням документів комісії, у разі, коли є помилки, як підтвердження 
функціональних обов’язків секретаря міської ради та сприяння депутатам у їх депутатській 
діяльності.  

 
Мамалат А.А., депутат міської ради, запитав чому відсутній Шклярук Ю.В. на засіданні 

постійної комісії. 
 
Заріцький В.В., депутат міської ради, підтримав питання щодо необхідності 

дослідження інциденту, а не надавати відписки. 
 
Рушковський О.В., секретар комісії, запропонував на підставі ситуації надалі внести 

зміни та доповнення до регламенту Олександрійської міської ради щодо регламентування 
взаємодії депутатів та чиновників. 

 
Панібратенко О.І., голова комісії, запропонував секретарю комісії оголосити висновок 

засідання. 
 
Рушковський О.В., секретар комісії, запропонував за наслідком вивчення питання 

також ухвалити рекомендації. 
«Рекомендувати Олександрійському міському голові Кузьменку С.А.: 
1. Взяти пояснення із заступника Олександрійського міського голови Шклярука Ю.В. 

щодо неетичної поведінки на спільному засіданні депутатських комісій 13.05.2022. 
2. Надати для ознайомлення це пояснення комісії з питань комісії з питань прав 

людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики та регламенту. 

3. Відповідно до п. 11 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування», щодо 
результатів розгляду рекомендації про вжиті заходи комісію має бути повідомлено у строк 
10 днів. 

 
Заріцький В.В., депутат міської ради, попрохав щоб у подальшому на засіданнях 

постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики був присутній та доповідав 
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шклярук Ю.В. 

 
Котов Ю.В., депутат міської ради, попрохав надати копію документів щодо 

сьогоднішнього засідання постійної комісії. 
 
Панібратенко О.І., голова комісії, запросив Косяк В.О. на засідання постійної комісії 

08.06.2022 щодо дослідження роботи секретаря міської ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Розглянувши відповідь Олександрійського міського голови від 27.05.2022 
№ 21/7/01/1 на депутатський запит, комісія проаналізувала відповідну інформацію і дійшла 
висновку в необхідності оприлюднити на черговій сесії міської ради позицію комісії з 
питання порушення заступником міського голови Шкляруком Ю.В. етики посадовця органу 
місцевого самоврядування. 



Текст відповідної інформації затвердити у наступній редакції: 
«Постійна комісія з питань законності інформує депутатів Олександрійської міської 

ради щодо розгляду звернення депутата Ірини Ковальової про порушення норм етики 
службовця органу місцевого самоврядування заступником міського голови Юрієм 
Шкляруком. 

За результатом розгляду питання, Олександрійський міський голова надав відповідь. У 
цій відповіді, виконавцем якої є секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк, не 
вказано про проведення документальної перевірки викладених комісією та депутатом, 
фактів. Заступник Олександрійського міського голови Юрій Шклярук пояснень, як це 
зрозуміло з тексту відповіді, не надавав. Дві третини тексту відповіді є переліком витягу із 
законодавства, без посилань та дослідження порушених на думку комісії, норм закону та 
відповідного законодавчого акту. Тобто є типовою і безграмотною відпискою. 

Адже не зрозуміло з яких підстав секретар ради взагалі надає оцінку вчинку заступника 
міського голови. З яких підстав вона є виконавцем такої відповіді, оскільки до її компетенції 
фахова юридична оцінка дій чи бездіяльності посадовців виконавчої влади не входить. І вона 
не має відповідних спеціальних знань з цього питання, оскільки під час прийняття на посаду 
не проходила відповідні іспити на знання законодавства про місцеве самоврядування. 

Некоректна відповідь лише підтверджує правильність позиції комісії. Комісія 
наполягає, що порушення етики службовця органу місцевого самоврядування заступником 
міського голови Юрієм Шкляруком мало місце. Це належним чином задокументовано та 
підтверджено. 

Висновки з цього інциденту та реагування на нього має зробити міська влада в цілому, 
яка має поважати права депутатів, а чиновники всіх рівнів – сумлінно виконувати, як це і 
зазначено у присязі, свої посадові обов’язки, а не ухилятись від їх виконання. 

Реагування на звернення громадян, запити і потреби людей реалізуються жителями 
громади через депутатів міської ради. І таке реагування має бути незаперечним законом для 
всіх посадовців, включно із заступником міського голови Юрієм Шкляруком». 

 
2. Комісія ухвалила з питання, що розглядалось комісією, рекомендацію 

Олександрійському міському голові Кузьменку С.А. 
Текст рекомендації ухвалити у такій редакції: 
«Рекомендувати Олександрійському міському голові Кузьменку С.А.: 
1. Взяти пояснення із заступника Олександрійського міського голови Шклярука Ю.В. 

щодо неетичної поведінки на спільному засіданні депутатських комісій 13.05.2022. 
2. Надати для ознайомлення це пояснення комісії з питань прав людини, законності, 

гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, 
етики та регламенту. 

3. Відповідно до п. 11 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування», щодо 
результатів розгляду рекомендації про вжиті заходи комісію має бути повідомлено у строк 
10 днів». 
 
 
 
Голова комісії       Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії       Олександр РУШКОВСЬКИЙ 


