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мала зала засідань
виконавчого комітету

Присутні: 2 члени постійної комісії: Панібратенко О.І., Рушковський О.В.
Відсутні: 1 член постійної комісії
Присутні депутати міської ради з правом дорадчого голосу: Заріцький В.В., Гаврюшенко
В.М., Котов Ю.М., Ковальова І.А., Ділієв І.В.
Заступник начальника юридичного управління міської ради: Скляр Ю.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
1. Про розгляд відповіді Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. на
Рекомендацію комісії з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту від
03.06.2022 щодо порушення етичної поведінки Шкляруком Ю.В.
2. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Олександрійської міської ради 8
скликання.
3. Різне
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний.
1. СЛУХАЛИ: Про розгляд відповіді Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. на
Рекомендацію комісії з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної
політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту від
03.06.2022 щодо порушення етичної поведінки Шкляруком Ю.В.
Панібратенко О.І., голова комісії, повідомив про стан розгляду Рекомендації комісії від
03 червня 2022 року щодо порушення етичної поведінки заступником Олександрійського
міського голови Шкляруком Ю.В.
Повідомив, що комісія констатує, що в обумовлений законом та рекомендацією комісії

термін, відповідь від Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. не надійшла.
Запропонував повторно направити Рекомендацію міському голові на розгляд.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:
1. Повторно надіслати рекомендацію Олександрійському міському голові
Кузьменку С.А. наступного змісту:
«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 в
Україні» щодо результатів розгляду рекомендації про вжиті заходи комісію має бути
повідомлено у строк 10 днів.»
2. Комісія зазначає, що невиконання рекомендацій комісії, які є одним із передбачених
законом механізмів діяльності органу Олександрійської міської ради, є порушенням, на
думку комісії, статті 351 Кримінального кодексу України.
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Регламенту Олександрійської міської ради
8 скликання.
Панібратенко О.І., голова комісії, доповів про необхідність внесення змін і доповнень у
текст чинного Регламенту Олександрійської міської ради та Положення про постійні комісії
міської ради, в яких необхідно передбачити реалізацію статей законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», а саме щодо деталізації
процедур та механізмів взаємодії громадян, депутатів, виконавчих органів та органів міської
ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:
1. Визнати необхідним внести зміни і доповнення у текст чинного Регламенту
Олександрійської міської ради та Положення про постійні комісії міської ради, в яких
передбачити реалізацію статей законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
«Про статус депутатів місцевих рад», а саме щодо деталізації процедур та механізмів
взаємодії громадян, депутатів, виконавчих органів та органів міської ради.
2. Рекомендувати депутатам Олександрійської міської ради та виконавчим органам
міської ради підготувати пропозиції щодо змін до Регламенту, Положення про постійні
комісії міської ради, у тому числі щодо регулювання процедур під час воєнного стану та
надзвичайного стану, проведення дистанційних засідань.
3. Юридичному управлінню Олександрійської міської ради долучитися до підготовки
проєкту рішення щодо змін до Регламенту Олександрійської міської ради та Положення про
постійні комісії міської ради.
4. Секретарю Олександрійської міської ради забезпечити інформування депутатів
Олександрійської міської ради та інших зацікавлених осіб, про підготовку відповідних змін
до Регламенту та Положення про постійні комісії міської ради.

3. СЛУХАЛИ: Різне.
Рушковський О.В., депутат міської ради, щодо необхідності дослідження нарахування
премій та доплат секретарю міської ради під час її відсутності на робочому місці.
ВИСТУПИЛИ:
Заріцький В.В., депутат міської ради, щодо необхідності надати оцінку процедури
нарахування премій та доплат працівникам міської ради під час воєнного стану.
Панібратенко О.І., голова комісії, зазначив, що є незрозумілим чому чиновник, який
ігнорує інтереси громади, отримує премії та матеріальні заохочення. Запропонував
переглянути порядок нарахування премій.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до депутатської комісії з питань економічної і інвестиційної політики,
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку щодо дослідження
доплат та винагород секретарю міської ради під час війни та відсутності її на робочому місці,
перевірити та надати оцінку механізму преміювання посадовців та працівників міської ради.
2. Надіслати цей протокол, як звернення, до постійної комісії з питань економічної і
інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Голова комісії

Олег ПАНІБРАТЕНКО

Секретар комісії

Олександр РУШКОВСЬКИЙ

