
ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання постійної комісії з питань законності, 

правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики 

та місцевого самоврядування  

                          

від  30 вересня 2021 року                                      м. Андрушівка 

  

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

Відсутні члени комісії: Козак А.В., Кучеренко Я.В. 

ЗАПРОШЕНІ:  

Прокопенко Ольга  Василівна – секретар ради; 

Демченко Сергій Дмитрович – заступник міського голови; 

Михайловський Святослав Анатолійович – керуючий справами виконавчого 

комітету; 

Рудюк Світлана Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти. 

Інформує: Світлана Рудюк- начальник відділу освіти,  

молоді та спорту міської ради 

 2. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради. 

Інформує: Ольга Прокопенко- секретар міської ради 

 3. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

кандидатури старости Андрушівської  міської територіальної громади. 

Інформує: Святослав Михайловський – керуючий справами 

виконавчого комітету 

 4. Про внесення змін до Положення про відзнаки Андрушівської 

міської ради. 

Інформує: Сергій Демченко- заступник міського голови 

 

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 оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 2. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Савенко О.Ю. звернув увагу, що посада директора комунального закладу є 

вакантною з серпня 2021 року і конкурс, відповідно до законодавства, мав би 

бути оголошений протягом 3 днів з моменту виникнення вакансії. Також 

зазначив, що кандидатура тво директора підприємства (Балюк А.М.) не була 

винесена на розгляд постійної комісії з питань законності, що є порушенням 

положення про постійні комісії. Крім того, тво директора може бути 

призначений на строк до 2 місяців на час проведення конкурсу і даний строк 

закінчується 8 жовтня 2021 року. 

Марценюк С.М. зазначив, що дане питання підлягає доопрацювання в 

частині формування складу конкурсної комісії. 

Прокопенко О.В. зазначила, що причинами невчасного оголошення конкурсу 

стало вивчення питання, а причинами невинесення кандидатури тво 

директора на розгляд комісії з питань законності є «так склалися обставини». 

Михайловський С.А. зазначив, що в громаді існують проблеми із 

кандидатурами на посаду директора КНП «Центр ПМСД». 

ВИРІШИЛИ: 

Винести проєкт рішення на пленарне засідання та визначитися шляхом 

голосування. 

Одноголосно 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Порядку проведення громадського 

обговорення кандидатури старости Андрушівської  міської територіальної 

громади. 

ВИСТУПИЛИ: 

Марценюк С.М. запропонував внести зміни до проекту рішення в частині 

формування складу комісії з проведення громадського опитування та 

передбачити участь у ній депутатів міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення з урахуванням 

пропозиції постійної комісії: доповнити пункт 8 Положення реченням у 

редакції: «До складу комісії включаються депутати міської ради.». 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Положення про відзнаки Андрушівської 

міської ради. 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення. 

Одноголосно 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Савенко О.Ю. зазначив, що на розгляд комісії не винесені проєкти рішень 

щодо звернення депутатів до органів влади. 

Прокопенко О.В., Михайловський С.А. повідомили, що дані проєкти рішень 

були розглянуті на інших комісіях. В подальшому всі проекти рішень щодо 

звернень депутатів міської ради до органів влади будуть виноситися на 

розгляд комісії з питань законності. 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Олександр САВЕНКО 
 

  

Секретар комісії                                                          Владислав БАЧИНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 від 1 жовтня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На засідання постійної комісії з  питань законності, правопорядку, 

запобігання корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування  

прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Засідання постійної комісії оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО  (ДОДАЄТЬСЯ): 

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного? 

Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? Приймається. 

Пропонується слідуючий регламент засідання: 

для інформації по  питанню  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       

Засідання комісії провести в межах півгодини. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії, прошу проголосувати : 

Хто проти? Утримався? Приймається 

Переходимо до розгляду питань: 

1. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти. 

                               Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник 

                                                 відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

 



Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради оголосити конкурс на заміщення 

вакантних посад керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. 

 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

2. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора КНП 

«Центр ПМСД» Андрушівської міської ради. 

                               Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської 

ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради оголосити конкурс на заміщення 

вакантної посади директора КНП «Центр ПМСД» Андрушівської міської 

ради. 
 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне питання: 

 

3. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення  

кандидатури старости Андрушівської міської  територіальної громади. 

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

                                             керуючий справами виконавчого комітету міської  

ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Порядок проведення 

громадського обговорення  кандидатури старости Андрушівської міської  

територіальної громади 

 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 



 

Наступне питання: 

 

4. Про внесення змін до Положення про  відзнаки Андрушівської міської 

ради. 

 Інформує: Сергій  Дмитрович Демченко– заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до Положення про  

відзнаки Андрушівської міської ради. 

 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

                                                                       

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісії з  питань законності, правопорядку, запобігання 

корупції, депутатської етики та місцевого самоврядування   

 

30 вересня 2021 року 

 

    1. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти. 

                               Інформує: Світлана Олександрівна Рудюк – начальник 

                                                 відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

 

    2. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади  директора КНП 

«Центр ПМСД» Андрушівської міської ради. 

                               Інформує: Ольга Василівна Прокопенко – секретар міської 

ради 

      

    3.  Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення  

кандидатури старости Андрушівської міської  територіальної громади. 

Інформує: Святослав Анатолійович Михайловський –  

керуючий справами виконавчого комітету міської  ради 

 

4. Про внесення змін до Положення про  відзнаки Андрушівської міської 

ради. 

 Інформує: Сергій  Дмитрович Демченко– заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


