
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(____________сесія сьомого скликання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
 

від ___ ____________ 20 ___ року        № _____ 

  

 

 

Про звіт постійної комісії міської ради 

з питань регламенту, депутатської етики,  

забезпечення діяльності депутатів 

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні",  Плану 

роботи Миргородської міської ради сьомого скликання, міська рада 

 

 

в и р і ш и л а :  

 

1. Звіт постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської етики, 

забезпечення діяльності депутатів(Білоконь О.В.) взяти до відома. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.О.Гирку. 

 

 

 

 

 

Міський голова        С.П.Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГОЛОВИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, 

ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ. 

 

Відповідно до п.2 час.1 ст.26, ст.47 Закону України « Про місцеве самоврядування 

в Україні» рішенням 2 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 6 листопада 

2015 року № 6 була утворена постійна комісія міської ради з питань регламенту, 

депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів. 

Персональний склад комісії: 

1. Білоконь Олександр Валерійович - голова комісії 

2. Цись Олександр Григорович - заступник голови комісії 

3. Ночна Наталія Іванівна - секретар комісії 

4. Сіряк Андрій Олександрович 

5. Вороновський Анатолій Миколайович 

За звітний період було проведено 8 засідань комісії. Спільних комісій -0. 

За цей період часу взяли участь у роботі постійної комісії: 

1 . Білоконь Олександр Валерійович - голова комісії - 8 

2. Цись Олександр Григорович - заступник голови комісії - 1 

3. Ночна Наталія Іванівна –секретар - 5 

4. Сіряк Андрій Олександрович -член комісії - 7 

5. Вороновський Анатолій Миколайович -член комісії - 6 

 За звітний період  2 члени комісії  Вороновський А.М., Білоконь О.В. пройшли навчання, 

які були організовані Інститутом Політичної Освіти. 

 

До компетенції комісії (з положення про комісії) належить: 

  підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи міської 

ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних 

та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм 

депутатської етики; 

 аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення 

пропозицій, щодо її удосконалення; 

 попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень  посадових 

осіб, що призначаються радою, депутатів ради, у випадках передбачених законодавством; 

 розгляд заяв та скарг депутатів, пов'язаних з депутатською діяльністю; 

 розгляд та внесення на розгляд міської ради питань, пов’язаних з порушеннями норм 

депутатської етики; 



 розгляд заяв і скарг на діяльність депутатів міської ради; 

 перевірка ведення протоколів засідань сесій міської ради. 

 

№ 

п/п 
Питання які виносились на порядок денний постійної 

комісії з питань регламенту, депутатської етики, 

забезпечення діяльності депутатів в 2018 році 

Загальна 

кількість 

1 Загальна кількість питання які виносились на порядок денний комісії 34 

2 Питання контроль яких покладено на постійну комісію 10 

3 
Депутатські запити і звернення які надійшли адресу постійної комісії 

5 

4 
Рекомендації які були дані комісією відділам та управлінням міської ради 

14 

 
 

            В засіданнях комісії завжди беруть участь секретар міської ради, представники 

юридичний відділу та, в разі потребі, запрошуються представники інших відділів та 

управлінь, заступники міського голови. 

Засідання комісії проходять прозоро, ведеться аудіо запис роботи комісії, а в даний -  і відео 

фіксація з онлайн трансляцією. Хід роботи комісії висвітлюється на сайті міської ради. 

 

Тиску або будь-якого втручання в роботу комісії з боку міського голови, апарату міської 

ради, виконкому не було. 

Окрема подяка секретарю міської ради, організаційному відділу за сприяння в проведенні 

засідань комісії. 

Щира подяка всім членам комісії за роботу (ні одне засідання не було зірване). 

 

Голова постійної комісії питань  

регламенту, депутатської етики,  

забезпечення діяльності депутатів                                                              Білоконь О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


