
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішенняЗнам’янськоїміської ради 

Про  створення постійної комісіїЗнам`янської міської ради  

сьомого скликання з питань законності, захисту прав  

і законних інтересів громадян та антикорупційної політики. 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовуєцерішення: 

За півроку часу депутатської діяльності, стало очевидним, що значна частина 

мешканців міста стикаються з неможливістю відстояти свої права та законні 

інтереси. Існуюча система органів місцевого самоврядування не забезпечує в 

повній мірі дотримання прав та інтересів членів територіальної громади міста.  

2. Потреба і мета прийняття рішення: 
Проаналізувавши ситуацію з законністю, дотриманням прав та законних інтересів 

мешканців міста Знам’янка, можна констатувати, що є потреба в створенні 

відповідної комісії. Метою створення  комісії є -забезпечення дотримання прав та 

законних інтересів членів Знам’янської територіальної громади, які гарантується  

Конституцією та іншими законами України. Контроль за дотриманням законності 

та запобігання корупції в органах місцевого самоврядування міста. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: 
Відповідна постійна комісія, як допоміжний інструмент депутатського корпусу, 

зможе контролювати дотримання законності у відділах і управліннях виконавчого 

комітету міської ради, на підприємствах, установах і організаціях комунальної 

власності. Забезпечувати дотримання прав та законних інтересів членів 

територіальної громади міста Знам’янка. 

4. Механізмвиконаннярішення: 
Досягненнявизначеної мети планується шляхом прийняттяданогорішенняміською 

радою. 

5. Доповідач: 

Депутат Фракції політичної партії «Сила людей» Знам’янськоїміськоїради 

Лєвінте Сергій Васильович. 

 

Фракція політичної партії «Сила людей» 

Знам’янської міської ради                                                       

 

       ПРОЕКТ             

Дванадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомогоскликання 

РІШЕННЯ 

від         травня 2016  року                                                             № 

м. Знам’янка 

Проект рішеннявиносить 

депутат міської ради С.Лєвінте 

                                                                                                     Фракція ПП «Сила людей» 

 

Про внесення доповнення до рішення міської ради 

від 15 грудня 2016 р.№38 «Про затвердження 

Положення про  постійної комісії Знам`янської 

сьомого скликання 

 



 Відповідно доп.п.2 п.1 ст. 26, ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” керуючись Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, міська 

рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Внести доповнення  до Розділу 6. «Повноваження постійних комісій міської ради» 

виклавши 6.8 в такій радакції «Постійна комісія з питань законності, захисту 

прав і законних інтересів громадян та антикорупційної політики. 
До відання комісії, як ініціатора аналізу та розгляду питань в установленому даним 

Положенням та Регламентом міської ради  порядку, відноситься: 

а)підготовка з ініціативи комісії таких питань: 
- участь у розроблені і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони 

громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території 

міста; 

- підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо 

законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у разі надходження 

відповідних звернень; 

- здійснення контролю за дотриманням законності у відділах і управліннях 

виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, установах і організаціях 

комунальної власності, перевірка розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та 

організація їх приймання посадовими особами органів місцевого самоврядування 

міста; 

- здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59
1
 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає керівництву міської ради 

та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою 

та подарунками; 

- здійснення в межах повноважень контролю за виконанням Законів України, 

нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування підприємствами, установами та організаціями, 

правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх 

керівників та готує відповідні висновки з цих питань,  пропозиції, які необхідно 

здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією; 

- може порушувати питання про звернення до суду щодо визнання незаконними 

актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які 

обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також 

повноваження Знам’янської міської ради та її органів; 

- розробляє заходи протидіїкорупції та контролю за дотриманням органами 

місцевогосамоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 

розташованими на території міста, антикорупційногозаконодавства в межах, 

передбаченихзаконодавством; 

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, 

управліннями виконавчого комітету, правоохоронними та контролюючими 

органами з питань гласності, законності, захисту прав людини, боротьби з 

організованою злочинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського 

порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії міської 

ради; 

- бере участь у відкритих зустрічах керівників територіальних органів поліції з 

представниками органів місцевого самоврядування міста з метою налагодження 

ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і 

населенням; 



- проводить  експертизу  проектів  нормативно-правових  актів, 

 щорегламентуютьдіяльністьорганівмісцевого самоврядування; 

- проводить антикорупційнуекспертизупроектів та 

чиннихактіврішеньорганівмісцевогосамоврядування; 

- здійснювати контроль за дотриманнямантикорупційногозаконодавства в 

межахміста; 

- вирішення інших питань у сфері законності, охорони громадського порядку, 

захисту прав і законних інтересів громадян та антикорупційної політики. 

б) попередній розгляд питань: 
- попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних 

юридичних актів, що стосуються з питань законності, , захисту прав і законних 

інтересів громадян та антикорупційної політики; 

- попередній розгляд питання щодо дострокового припинення повноважень депутата 

ради чи міського голови на предмет дотримання при цьому законності та процедур, 

визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- розглядає питання законності, забезпечення правопорядку, боротьби з 

організованою злочинністю та корупцією, функціонуванням судової системи, які 

відносяться до компетенції Знам’янської міської ради законодавством України та 

відповідають напряму діяльності постійної комісії; 

- попередньо заслуховує інформацію прокурорів, керівників органів внутрішніх 

справ та інших правоохоронних органів про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території 

міста Знам’янка, може виступати з ініціативою підготовки проектів рішень міської 

ради з цих питань відповідно до законодавства; 

- розглядаєпроектиміського бюджету, програмисоціально-економічного та 

культурного розвитку міста в частинікомпетенції, пропонуєзміни, доповнення до 

бюджету; 

- попередньо розглядає питання оцінки діяльності органів поліції на території міста 

Знам’янки та може ініціювати питання щодо прийняття резолюції недовіри 

керівнику підрозділу поліції; 

в)  аналіз діяльності органів міської ради, підприємств, установ, організацій: 

- аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у місті, внесення 

відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-

економічного розвитку; 

- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані 

статистичної звітності, що характеризують стан законності на території міста, за 

наслідками розгляду готує  пропозиції на розгляд ради; 

- аналізуєпитаннядіяльностігромадськихформувань з охоронигромадського порядку 

та органівсамоорганізаціїнаселення на території міста; 

г) підготовка  інформації для депутатів: 

- щодостану та реалізації заходів  забезпечення законності на території міста – один 

раз у квартал; 

- стан антикорупційної політики – один раз у квартал; 

- хід виконання довгострокових програм, затверджених рішенням міської ради,  

що  перебувають на контролі в даній комісії. 

2. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на секретаря міської ради 

Н.Клименко. 

 

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 



 


