
ПРОТОКОЛ  № 1 

засідання постійної комісії з питань законності, 

 правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики 

 та місцевого самоврядування  

                          

від  18 листопада 2020 року 

 

 

ПРИСУТНІ: Савенко О.Ю., Козак А.В., Марценюк С.М., Осадчий О.В. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю.  запропонував заступником голови комісії 

обрати Марценюка Сергія Михайловича.  

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії Марценюка С.М. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про обрання секретаря постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю.  запропонував обрати секретарем комісії Козак 

Аліну Віталіївну. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії  Козак А.В. 

Одноголосно 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Олександр САВЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                 Аліна КОЗАК     
 

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання постійної комісії з питань законності, 

правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики 

та місцевого самоврядування  

                          

від  02 грудня 2020 року 

  

 ПРИСУТНІ: Савенко О.Ю., Кучеренко Я.В., Марценюк С.М., Осадчий О.В. 

ЗАПРОШЕНІ: Прокопенко Ольга  Василівна – секретар ради 



 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про Регламент  Андрушівської міської ради восьмого скликання. 

2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської міської ради. 

3. Про Положення про старосту. 

4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської територіальної  

громади, в яких представництво інтересів їх жителів здійснюється 

відповідним старостою. 

5. Про затвердження на посади старост Андрушівської міської ради. 

6. Про затвердження персонального складу  виконавчого комітету міської 

ради. 

7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання  до Андрушівської 

міської ради. 

8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради та 

сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду. 

9. Про створення комісії щодо прийому-передачі у комунальну власність 

Андрушівської міської територіальної громади в особі Андрушівської міської 

ради майна із спільної власності територіальних  громад  сіл, селищ, міста 

Андрушівського району. 

10. Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який повідомив, що секретар постійної комісії 

Козак А.В. відсутня та запропонував обрати секретарем на дане 

засідання Кучеренка Ярослава Валерійовича. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання  Кучеренка Я.В. 

Одноголосно 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про Регламент  Андрушівської міської ради восьмого 

скликання. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який запропонував внести зміни до проєкту 

рішення (додаються). 

Осадчий О.В. запропонував узгодити подані пропозиції. 

Інших пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення з узгодженими пропозиціями 

(додаються). 

«за» - 3, «проти – 1», «утрималися» - немає. Рекомендації  прийняті. 



 

СЛУХАЛИ: 2. Про Положення про постійні комісії Андрушівської міської 

ради. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який запропонував внести зміни до проєкту 

рішення (додаються). 

Осадчий О.В. запропонував узгодити подані пропозиції. 

Інших пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення з узгодженими пропозиціями 

(додаються). 

«за» - 3, «проти – 1», «утрималися» - немає. Рекомендації  прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про Положення про старосту. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який запропонував зняти дане питання з 

розгляду, оскільки воно суперечить чинному законодавству (право на 

створення старостинських округів та затвердження положення про старост 

мають лише громади (на пленарних засіданнях), що створені відповідно до 

Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», а 

Андрушівська громада створена рішенням Кабінету Міністрів України, тобто 

не добровільно).  

Осадчий О.В. зазначив, що проєкт рішення відповідає чинному 

законодавству. 

Інших пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

«за» - 3, «проти – 1», «утрималися» - немає. Рекомендації  прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про визначення населених пунктів Андрушівської міської 

територіальної громади, в яких представництво інтересів їх жителів 

здійснюється відповідним старостою. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що запропонована кількість 

старост є недоцільною. Оптимальна кількість старост може бути  6 – 8. 

Пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

«за» - 3, «проти – немає», «утрималися» - 1. Рекомендації  прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження на посади старост Андрушівської міської 

ради. 



ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що запропонована кількість 

старост є недоцільною. Оптимальна кількість старост може бути 6 – 8. 

Пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення шляхом голосування за кожну 

кандидатуру окремо. 

«за» - 3, «проти – немає», «утрималися» - 1. Рекомендації  прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження персонального складу  виконавчого 

комітету міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що оскільки запропонована 

кількість старост є недоцільною, то відповідно склад виконкому має бути 

зменшений. 

Пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення шляхом голосування за кожну 

кандидатуру окремо. 

«за» - 3, «проти – немає», «утрималися» - 1. Рекомендації  прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про  реорганізацію місцевих рад шляхом  приєднання  до 

Андрушівської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що даний проєкт рішення не 

відповідає чинному законодавству. Дане питання може бути врегульоване 

лише після внесення змін до законодавства (набрання чинності 

законопроектом  3651-д, який знаходиться на підписі Президента). 

Осадчий О.В. зазначив, що дане рішення узгоджене з казначейством та 

необхідне для розблокування роботи приєднаних сільських рад. 

Пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

«за» - 3, «проти – немає», «утрималися» - 1. Рекомендації  прийняті. 

СЛУХАЛИ: 8. Про порядок виконання бюджетів Андрушівської міської ради 

та сільських рад, що припиняються до  кінця бюджетного періоду. 

ВИСТУПИЛИ: Осадчий О.В. зазначив, що дане рішення узгоджене з 

казначейством та необхідне для розблокування роботи приєднаних сільських 

рад. 

Пропозицій не надходили. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

«за» - 4, «проти – немає», «утрималися» - немає. Рекомендації  прийняті. 



 

СЛУХАЛИ: 9. Про створення комісії щодо прийому-передачі у комунальну 

власність Андрушівської міської територіальної громади в особі 

Андрушівської міської ради майна із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста Андрушівського району. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що даний проєкт рішення не 

відповідає чинному законодавству. Дане питання може бути врегульоване 

лише після внесення змін до законодавства (набрання чинності 

законопроєктом 3651-д, який знаходиться на підписі Президента). Крім того, 

аналогічне рішення вже прийнято міською радою сьомого скликання і тому 

саме воно підлягає виконанню. 

Пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

«за» - 3, «проти – немає», «утрималися» - 1.  

Рекомендації  прийняті. 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який зазначив, що надійшли дві заяви 

депутатів про зміну складу постійних комісій (Пашинська Т.В., Ананченко 

Л.П. та Гальоса В.П. (спільна)). Запропонував підтримати подані заяви. 

Інших пропозицій не надходило. 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

«за» - 4, «проти – немає», «утрималися» - немає. Рекомендації  прийняті. 

 

Голова постійної комісії                                                    Олександр САВЕНКО 
 

  

Секретар комісії                                                                 Ярослав КУЧЕРЕНКО 

  

ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання постійної комісії з питань законності, 

правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики 

та місцевого самоврядування  

                          

від  29 січня 2021 року 

  

 ПРИСУТНІ: Савенко О.Ю., Марценюк С.М., Бачинський В.К. 

ЗАПРОШЕНІ: Прокопенко Ольга  Василівна – секретар ради 

 



СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження Порядок встановлення пам’ятних знаків на території 

Андрушівської міської ради. 

2. Про затвердження Положення про громадські слухання на території 

Андрушівської міської ради. 

3. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Андрушівської міської ради. 

4. Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року. 

5. Про закріплення депутатів міської ради восьмого скликання за населеними 

пунктами.  

6. Про звернення до Президента України  Володимира Зеленського, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту та 

збереження діяльності мікробізнесу в Україні. 

7. Про затвердження положення про Службу у справах дітей Андрушівської 

міської ради у новій редакції. 

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  

секретар міської ради 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю., який повідомив, що секретар постійної комісії 

Козак А.В. відсутня та запропонував обрати секретарем на дане 

засідання Бачинського Владислава каліксовича. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання  Бачинського В.К. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Порядку встановлення пам’ятнихзнаків на 

території Андрушівської міської ради. 

Савенко О.Ю. запропонував внести зміни до проєкту рішення, а саме щодо 

прийняття рішення щодо встановлення пам'ятників та пам'ятних знаків 

сесією міської ради, а процедурні питання залишити виконавчому комітету 

(організація конкурсу, замовлення робіт тощо). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії затвердити Положення про порядок 

встановлення пам’ятнихзнаків на території Андрушівської міської ради з 

урахуванням змін. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Положення про громадські слухання на 

території Андрушівської міської ради. 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення з узгодженими 

пропозиціями (додаються). 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Положення про помічника-консультанта 

депутата Андрушівської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про план роботи міської ради на І півріччя 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ: Савенко О.Ю. запропонував включити до проєкту рішення 

розгляд питання про розроблення Стратегії розвитку громади на 2021 – 2025 

роки на ІІ квартал 2021 року. 

Прокопенко О.В. запропонувала розглянути це питання у ІІІ кварталі 2021 

року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення та розглянути 

питання про включення проєкту рішення про розроблення Стратегії громади 

на ІІІ квартал 2021 року. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про закріплення депутатів міської ради восьмого скликання за 

населеними пунктами.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення шляхом 

проведення жеребкування. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про звернення до Президента України  Володимира 

Зеленського, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

захисту та збереження діяльності мікробізнесу в Україні. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати сесії прийняти проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження положення про Службу у справах дітей 

Андрушівської міської ради у новій редакції. 

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  

секретар міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії затвердити положення про Службу у 

справах дітей Андрушівської міської  ради у новій редакції. 

Одноголосно 

 



СЛУХАЛИ: Савенко О.Ю.: чому не винесено на розгляд сесії інші питання, 

що відносяться до предмета відання постійної комісії та були опубліковані на 

сайті міської ради (робоча група, положення тощо)? 

Прокопенко О.В.: дані питання розглянуті на інших комісіях. 

Савенко О.Ю.: Прошу в подальшому звернути увагу на обов'язковість 

винесення на розгляд комісій усіх питань, що відносяться до предмета їх 

відання. 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Олександр САВЕНКО 
 

  

Секретар комісії                                                          Владислав БАЧИНСЬКИЙ 

  

 

 

 

 


