
ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання постійної комісії з питань законності, 

правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики 

та місцевого самоврядування  

                          

від  23 квітня 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 встановлення відзнак Андрушівської міської ради. 

2. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, Служби 

безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО №50 та 

№87.                

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 встановлення відзнак Андрушівської міської ради. 

Інформує:Галина Василівна Крушинська – начальник відділу  

організаційно-кадрового забезпечення  міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії встановити та затвердити Положення про 

відзнаки Андрушівської міської ради. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, 

Служби безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо виборів на ОВО 

№50 та №87.  

              Інформує: Тетяна Володимирівна Пашинська – депутат міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Дане питання винести на розгляд сесії.  

Одноголосно 

 

 

Голова постійної комісії                                                    Олександр САВЕНКО 
 

  

Секретар комісії                                                          Владислав БАЧИНСЬКИЙ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок денний  

засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку,  

запобігання корупції, депутатської етики  

та місцевого самоврядування 

 

1. Про затвердження Положення про 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від  27 січня 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  

1. Про затвердження Положення про 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. 

                           Інформує:Михайловський Святослав Анатолійович – керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

 

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  питаннях  до 5 хвилин, виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин. Засідання комісії закінчити в межах години 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 

Переходимо до розгляду питань: 



1. Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків 

на території Андрушівської міської ради. 

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  

секретар міської ради 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про 

порядок встановлення пам’ятних знаків на території Андрушівської міської 

ради. 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

2. Про затвердження Положення про громадські слухання на території 

Андрушівської міської ради. 

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  

секретар міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про 

громадські слухання на території Андрушівської міської ради. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Наступне  питання: 

3. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Андрушівської міської ради. 

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  



секретар міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Положення про 

помічника-консультанта депутата Андрушівської міської ради. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

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

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  

секретар міської ради 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити план роботи 

міської ради на І півріччя 2021 року. 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

5. Про закріплення депутатів міської ради восьмого скликання за населеними 

пунктами.  

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  

секретар міської ради 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 



Пропонується: Дане питання взяти до відома та винести на розгляд сесії 

ради. 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

6. Про звернення до Президента України  Володимира Зеленського, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту та 

збереження діяльності мікробізнесу в Україні. 

Інформує: Прокопенко Ольга Василівна–  

секретар міської ради 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради прийняти звернення до Президента 

України  Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо захисту та збереження діяльності мікробізнесу в 

Україні. 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії 

 

 

 

23. Про визнання повноважень депутата Андрушівської міської ради. 

24. Про зміни до складу постійної комісії. 

25. Про обрання голови постійної комісії ради. 

 



 

 

НЕ БУЛО КВОРУМУ 

 

 

Порядок денний  

засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку,  

запобігання корупції, депутатської етики  

та місцевого самоврядування 

 

1. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради щодо 

неприпустимості зростання цін на електроенергію, природний газ та інші 

житлово-комунальні тарифи для населення. 

2. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 

Ющинського Ю.В. 

                           Інформує:Прокопенко Ольга Василівна – секретар міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

від 14 січня 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  

1. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради щодо 

неприпустимості зростання цін на електроенергію, природний газ та інші 

житлово-комунальні тарифи для населення. 

2. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 

Ющинського Ю.В. 

                           Інформує:Прокопенко Ольга Василівна – секретар міської ради 

 

 

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  питаннях  до 5 хвилин, виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин. Засідання комісії закінчити в межах 30 хвилин. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 

Переходимо до розгляду питань: 

1. Про звернення депутатів Андрушівської міської ради щодо 

неприпустимості зростання цін на електроенергію, природний газ та інші 

житлово-комунальні тарифи для населення. 

                           Інформує:Прокопенко Ольга Василівна – секретар міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради схвалити та направити  текст 

звернення Президенту України Володимиру Зеленському,  до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

2. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради 

Ющинського Ю.В. 

                           Інформує:Прокопенко Ольга Василівна – секретар міської ради 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Дане питання взяти до відома та винести на розгляд сесії 

ради. 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 



Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не було кворуму 

Порядок денний  

засідання постійної комісії з питань законності, правопорядку,  

запобігання корупції, депутатської етики  

та місцевого самоврядування 

 

1. Про утворення виконавчих органів Андрушівської міської ради та 

затвердження їх положень.  

2. Про затвердження Положення про офіційний веб-сайт Андрушівської  

міської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет.  

3.Про затвердження старости сіл Міньківці, Городище. 

4. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

міському голові Г.І.Білецькій. 

5.Про внесення змін до складу постійних комісій. 

6. Про затвердження складу лічильної комісії. 

                               Інформує:Осадчий Олег Васильович – секретар   

                               виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

від 21 грудня 2020 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  

1. Про утворення виконавчих органів Андрушівської міської ради та 

затвердження їх положень.  

2. Про затвердження Положення про офіційний веб-сайт Андрушівської  

міської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет.  

3.Про затвердження старости сіл Міньківці, Городище. 

4. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

міському голові Г.І.Білецькій. 

5.Про внесення змін до складу постійних комісій. 

6. Про затвердження складу лічильної комісії. 

                               Інформує:Осадчий Олег Васильович – секретар   



                               виконавчого комітету міської ради 

 

 

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  питаннях  до 5 хвилин, виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин. Засідання комісії закінчити в межах півтори  години. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 

 

 

Переходимо до розгляду питань: 

1. Про утворення виконавчих органів Андрушівської міської ради та 

затвердження їх положень.  

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується:  

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

2. Про затвердження Положення про офіційний веб-сайт Андрушівської  

міської ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет.  



 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується:  

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

3.Про затвердження старости сіл Міньківці, Городище. 

 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити Назарчук Світлану 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

4. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

міському голові Г.І.Білецькій. 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради присвоїти 5 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування міському голові Г.І.Білецькій. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 



5.Про внесення змін до складу постійних комісій. 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до складу постійних 

комісій. 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

Наступне  питання: 

6. Про затвердження складу лічильної комісії. 

 

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради затвердити склад лічильної комісії 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії 

 


