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08 червня  2022 року                            мала зала засідань 
14.00 год.                                                  виконавчого комітету 
 
Присутні: 2 члени постійної комісії: Панібратенко О.І., Рушковський О.В. 
Відсутні: 1 член постійної комісії 
 
Присутні депутати з правом дорадчого голосу: Гугленко Ю.О., депутат обласної ради; Косяк 
В.О., секретар міської ради; депутати міської ради – Заріцький В.В., Савченко Л.М., 
Корнілова І.І.;  
 
Начальник юридичного управління міської ради: Альпов А.В. 

 
 

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 виконання рішення комісії від 25 травня 2022 року щодо організації постійною 
комісією з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого 
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту контролю за дотриманням 
секретарем Олександрійської міської ради Косяк В.О. вимог Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 
ВИСТУПИЛИ: 

 
Панібратенко О.І., голова комісії, наголосив на необхідності продовження дослідження 

питання контролю за дотриманням секретарем ради: 
 вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад»; 
 Регламенту міської ради та депутатської етики; 
 принципів гласності та відкритості в роботі ради та її виконавчих органів, 
та отримання відповідей на запитання до секретаря Олександрійської міської ради. 
 
Косяк В.О., секретар міської ради, яка пояснила, що відповіді на депутатське звернення 

від 01.06.2022 № 30 надасть 10 червня 2022 року, на це засідання відповіді відсутні. 
 



Рушковський О.В., депутат міської ради, щодо публічності особи і доступності 
інформації про таку особу. 

 
Панібратенко О.І., голова комісії, щодо необхідності окремо підготувати питання щодо 

внесення змін до Регламенту Олександрійської міської ради восьмого скликання, які 
регулюють режим воєнного та надзвичайного стану. 

Запросив всіх депутатів залучитися до цієї роботи. 
За результатами обговорення, на виконання функцій комісії запропонував 

проголосувати за обговорені пропозиції 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 

 
1. Затвердити рекомендацію комісії секретарю Олександрійської міської ради 

Косяк В.О.: 
«Підготувати відповідь на питання протоколу комісії від 25.05.2022 та звернення 

депутата Рушковського О.В. від 01.06.2022 № 30 з аналогічних питань у термін до 10 червня 
2022 року включно». 

 
2. Призначити на 14 червня 2022 року о 14.00 наступне засідання постійної комісії. 
 
3. Рекомендувати головам постійних комісій, депутатам ради, головам фракцій та 

керівникам виконавчих органів, внести пропозиції щодо змін і доповнень до Регламенту 
Олександрійської міської ради з урахуванням положень законів України, які регулюють 
режим воєнного та надзвичайного стану. 

 
4. Підготувати окреме засідання комісії щодо змін до Регламенту Олександрійської 

міської ради невідкладно. 
 
 
 
Голова комісії       Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії       Олександр РУШКОВСЬКИЙ 

 


