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Зала засідань
виконавчого комітету, каб. 203

Присутні 2 члени постійної комісії.
Відсутній 1 член постійної комісії Лоцман Г.Г.
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
1. Про розгляд відповіді Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. на
рекомендації комісії від 03 червня 2022 року та 17 червня 2022 року та ухвалення
рекомендації Олександрійському міському голові.
2. Про надання висновку по проекту рішення «Про дострокове припинення
повноважень секретаря Олександрійської міської ради Косяк В.О. внаслідок порушення
Присяги посадових осіб місцевого самоврядування та несумлінного виконання посадових
обов’язків».
1. СЛУХАЛИ: Про розгляд відповіді Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. на
рекомендації комісії від 03 червня 2022 року та 17 червня 2022 року та ухвалення
рекомендації Олександрійському міському голові.
ВИСТУПИЛИ:
Панібратенко О.І., голова комісії, повідомив про стан виконання Рекомендацій
Олександрійського міського голови Кузьменка С.А. від 03 червня 2022 року та 17 червня
2022 року та ухвалення рекомендації Олександрійському міському голові.
Рушковський О.В., секретар комісії, звернувся до Альпова А.В., начальника
юридичного управління міської ради, та з’ясував які ще документи, крім Акту та опису
ситуації на спільному засіданні депутатських комісій, де були присутні 12 депутатів міської
ради, потрібні для розгляду питання. Чому ніхто не опитував 12 депутатів. Чому відсутня
інформація, що хтось проводив службове розслідування інциденту щодо неетичної поведінки

на спільному засіданні депутатських комісій Олександрійської міської ради 13.05.2022.
заступника Олександрійського міського голови Шклярука Ю.В. Чому відсутня інформація,
що хтось опитував заступника Олександрійського міського голови Шклярука Ю.В.
Альпов А.В., начальник юридичного управління міської ради, пояснив що йому
невідомо, чому ніхто нікого не опитував. Факт події повністю описаний в Акті депутатської
комісії від 13.05.2022. Для встановлення суті інциденту, як правило, проводиться службове
розслідування, за результатами якого роблять висновки. По факту інциденту, що розглядає
комісія, службового розслідування не проводилось.
Панібратенко О.І., голова комісії, визначив, що ніхто до депутатів не звертався за
поясненнями, що знову надходять відписки, а не досліджується питання. Комісія виконує
доручення спільної депутатської комісії від 13.05.2022., щодо дослідження інциденту на
спільному засіданні депутатських комісій Олександрійської міської ради 13.05.2022, але
немає ніякої взаємодії з керівництвом міста з цього питання. Залишається незрозумілим,
чому за майже 2 місяці не було проведено службового розслідування з цього питання.
За результатом обговорення, заслуховування інформації та на виконання функцій
комісії
ВИРІШИЛИ:
1. Комісія встановлює факт ігнорування рекомендацій комісії Олександрійському
міському голові Кузьменку С.А. щодо неетичної поведінки заступника Олександрійського
міського голови Шклярука Ю.В. від 03 червня та 17 червня 2022 року.
2. Комісія вказує на системність порушення Олександрійським міським головою
Кузьменком С.А. рекомендацій та ухвалює наступну рекомендацію Олександрійському
міському голові Кузьменку С.А.:
«Рекомендувати Олександрійському міському голові Кузьменку С.А.:
1. Виконати рекомендації від 03 червня та 17 червня 2022 року щодо отримання
пояснень від заступника Олександрійського міського голови Шклярука Ю.В. щодо неетичної
поведінки на спільному засіданні депутатських комісій Олександрійської міської ради
13.05.2022.
2. Надати для ознайомлення пояснення заступника Олександрійського міського голови
Шклярука Ю.В. 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».
3. Комісія зазначає, що невиконання рекомендацій постійної депутатської комісії, які є
одним із передбачених законом механізмів діяльності органу Олександрійської міської ради,
і є порушенням, на думку комісії, статті 351 Кримінального кодексу України та підставою
звернення до суду.
4. Уповноважити голову постійної комісії з питань прав людини, законності, гласності,
антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та
регламенту Панібратенка О.І. звернутись до суду та правоохоронних органів із відповідною
заявою щодо порушення норм чинного законодавства секретарем Олександрійської міської
ради Косяк В.О., яка має здійснювати сприяння організації виконання рекомендацій

постійних комісій та Олександрійського міського голови Кузьменка С.А., який не надіслав
відповідь у встановлені законом та комісією терміни.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

2. СЛУХАЛИ: Про надання висновку по проекту рішення «Про дострокове припинення
повноважень секретаря Олександрійської міської ради Косяк В.О. внаслідок порушення
Присяги посадових осіб місцевого самоврядування та несумлінного виконання посадових
обов’язків».
ВИСТУПИЛИ:
Рушковський О.В., секретар комісії, повідомив про реєстрацію проєкту рішення
Олександрійської міської ради «Про дострокове припинення повноважень секретаря
Олександрійської міської ради Косяк В.О. внаслідок порушення Присяги посадових осіб
місцевого самоврядування та несумлінного виконання посадових обов’язків», який
обґрунтований рекомендаціями та рішеннями комісії. Автор проекту депутат
Олександрійської міської ради Рушковський О.В.
Панібратенко О.І., голова комісії, вважає, що проєкт рішення обґрунтований та
сформований у відповідності до законодавства та має бути підтриманий.
Рушковський О.В., секретар комісії, заявив про конфлікт інтересів і те, що він буде
брати участь у голосуванні, так як це впливає на процедуру прийняття рішення і діяльність
колегіального органу.
Панібратенко О.І., голова комісії, пояснив, що згідно з рішенням міської ради, депутат
має право брати участь у голосуванні так як його голос має критичну кількість голосу під час
голосування комісії.
За результатом обговорення, заслуховування інформації та на виконання функцій
комісії
ВИРІШИЛИ:
1. Комісія ухвалює висновок по проекту рішення «Про дострокове припинення
повноважень секретаря Олександрійської міської ради Косяк В.О. внаслідок порушення
Присяги посадових осіб місцевого самоврядування та несумлінного виконання посадових
обов’язків», а саме підтримати проект рішення у редакції:
«
ПРОЄКТ
Вносить депутат міської ради
РУШКОВСЬКИЙ О.В.

РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________ cесія
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

від «___» ___________ 2022 року

№ ___
м. Олександрія

Про дострокове припинення повноважень
секретаря Олександрійської міської ради
Косяк В.О. внаслідок порушення Присяги
посадових осіб місцевого самоврядування та
несумлінного
виконання
посадових
обов’язків
Відповідно до частини 2 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка
підписана від імені України 06 листопада 1996 року в м. Страсбурзі, ратифікована Законом
України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування»; пункту 4
частини 1 статті 26, частини 5 статті 50, частини 3 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; статті 1, статті 20 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»; частини 1, частини 2 статті 21, частини 1 статті 67 Регламенту
Олександрійської міської ради; враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з
питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого
самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту від 14 червня 2022 року;
враховуючи факти приховування достовірної інформації секретарем Олександрійської
міської ради щодо власної відпустки та перебування на робочому місці під час воєнного
стану в Україні; враховуючи виявлені факти ігнорування секретарем Олександрійської
міської ради розпорядження Олександрійського міського голови від 24.02.2022 № р-30-з
«Про переведення функціонування міської ради, підприємств, установ та організацій
територіальної громади з мирного на воєнний стан»; враховуючи дії секретаря
Олександрійської міської ради в порушення норм статті 11 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо дотримання Присяги посадових осіб місцевого
самоврядування в частині усвідомлення високої відповідальності та вірного служіння
громаді; неухильного дотримування Конституції України та законів України, сприяння
втілення їх у життя, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; сумлінного
виконання посадових обов’язків,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Звільнити з посади секретаря Олександрійської міської ради КОСЯК Вікторію
Олександрівну шляхом дострокового припинення повноважень.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Олександрійського міського
голову Кузьменка С.А. та постійну комісію з питань прав людини, законності, гласності,
антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та
регламенту.
Міський голова

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 2

Сергій КУЗЬМЕНКО»

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Голова комісії

Олег ПАНІБРАТЕНКО

Секретар комісії

Олександр РУШКОВСЬКИЙ

