
Звіт 
постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності,  

етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання 
корупції про роботу комісії за 2019 рік 

 
Постійна комісія міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування та запобігання корупції 
утворена рішенням міської ради від 25 грудня 2015 року № 5 на другій сесії VІI скликання. 
До її складу входять 5 депутатів міської ради, які є представниками чотирьох політичних 
сил, представлених у раді:  

- ВОРОБЧЕНКО Микола Миколайович, голова комісії, депутат від міської організації 
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»; 

- МАЦАК Ярослав Олександрович, заступник голови комісії, депутат міської ради від 
міської організації політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;  

- НЄГІНА Оксана Юріївна, секретар комісії, депутат міської ради від міської 
організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;   

- БАНКОВСЬКИЙ Олег Георгійович, член комісії, депутат від територіальної 
організації політичної партії «Опозиційний блок»; 

- ЮНАК Анатолій Миколайович, член комісії, депутат міської ради від міської 
організації політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». 

 
У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією і законами України, 

Регламентом міської ради, Положенням про постійну комісію міської ради та здійснює 
роботу на принципах законності, захисту прав і законних інтересів громадян, соціальної 
справедливості, колегіальності, відкритості, а також поєднанні місцевих і державних 
інтересів. 

Відповідно до Положення про постійну комісію міської ради за функціональною 
спрямованістю постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо 
розглядає питання щодо: 

- контролю за додержанням норм Регламенту ради і внесення пропозицій щодо 
усунення їх порушень, підготовки і опрацювання змін до Регламенту ради, готує відповідні 
проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до 
відповідальності; 

- контролю за виконанням програм, рішень ради та заходів передбачених 
програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі 
злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту. 

- систематичної, але не рідше одного разу на квартал, підготовки на розгляд ради 
довідкових та інших матеріалів про роботу депутатів у раді та її органах, а також про 
виконання ними рішень, доручень ради; 

- підготовки пропозицій щодо роботи засобів масової інформації, засновником яких є 
міська рада. Аналіз їх роботи, погодження кандидатур при призначенні та звільненні їх 
керівників, заслуховування звітів керівників засобів масової інформації, засновником яких є 
міська рада; 

- оперативного реагування на порушення  депутатами, посадовими особами ради  
регламенту ради, етики поведінки, законодавства державного і громадського порядку, 
невиконання ними рішень ради; 

- аналізу рішень виконавчих органів ради на їх відповідність нормам Конституції чи 
законам України, іншим законодавчим актам, рішенням ради; 

- контролю за дотриманням графіку проведення прийому депутатів і внесення 
пропозицій щодо його проведення, розгляд пропозицій по проведенню звітів на сесіях ради і 
перед виборцями. 



- аналізу діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку на 
території міста; 

- розгляду пропозицій про порушення питань про недовіру органам, утвореним  радою, 
особам які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено 
радою; 

- розгляду скарг виборців про порушення законності при розгляді їх звернень до 
депутатів  та посадових осіб ради. 

 
Станом на 31.12.2019 році відбулося 24 засідання постійної комісії, на яких розглянуто 

216 питань, з них 207 проектів рішень, у тому числі профільних питань – 45, за результатами 
розгляду яких були надані висновки та проекти рішень внесені на розгляд виконавчого 
комітету та сесії міської ради. 

 
Робота постійної комісії є відкритою, на її засіданнях можуть бути присутніми 

представники засобів масової інформації та громадськості міста, а протоколи засідань 
оприлюднюються на офіційному сайті міської ради. 

 
Серед пріоритетів у роботі постійної комісії є законність прийняття рішень міською 

радою. Тож проекти рішень з усіх питань, що виносилися на розгляд міської ради, 
обов’язково обговорювалися, для надання більш детальних пояснень або додаткової 
інформації на засідання постійної комісії регулярно запрошувалися фахівці виконавчих 
органів міської ради, представники комунальних підприємств та установ міста. Стан 
виконання рекомендацій комісії постійно відслідковується і перебуває на контролі до 
остаточного вирішення питання. 

 
Забезпечено постійною комісією і дієвий контроль за виконанням рішень міської ради. 

Так, упродовж звітного періоду за пропозицією комісії підготовлено 2 рішення міської ради 
щодо зняття з контролю рішень міської ради, якими з контролю знято 69 рішень. На контролі 
комісії знаходиться 59 рішень міської ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії з питань  
законності, депутатської діяльності,  
етики, правопорядку, регламенту,  
гласності, місцевого самоврядування  
та запобігання корупції                                                                   Микола ВОРОБЧЕНКО 

 


