
ЗВІТ 

Голови постійної комісії міської ради  з питань прав людини, законності, 

правопорядку, депутатської діяльності і етики, регламенту, зв'язків з 

громадськістю та засобами масової інформації 

 

Відповідно до статті 26, та статті 47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" постійна комісія міської ради з питань прав людини, 

законності, правопорядку, депутатської діяльності і етики, регламенту, зв'язків 

з громадськістю та засобами масової інформації створена рішенням 

Апостолівської міської ради «Про затвердження переліку постійних комісій, та 

їх кількісного складу» від 13 листопада 2015 року, та здійснює свої 

повноваження у відповідності з чинним законодавством, Регламентом міської 

ради VII скликання та положенням про постійні комісії Апостолівської міської 

ради. 

До складу постійної комісії міської ради з питань прав людини, 

законності, правопорядку, депутатської діяльності і етики, регламенту, зв'язків 

з громадськістю та засобами масової інформації  входить 5 депутатів міської 

ради: 

Мазний Володимир Юрійович – голова комісії; 

Сеник Наталія Анатоліївна – секретар комісії; 

Штефан Валентина Григорівна – заступник голови комісії; 

Балаж Олена Сергіївна – член комісії; 

Молошик Геннадій Степанович – член комісії. 

Свою діяльність постійна комісія здійснює на принципах законності, 

захисту прав і законних інтересів громадян, соціальної справедливості, 

колегіальності, гласності і врахування громадської думки, поєднання місцевих і 

державних інтересів, інтересів особи і всього населення ОТГ, та здійснює свої 

повноваження у відповідності з чинним законодавством, Регламентом міської 

ради та положенням про постійні комісії Апостолівської міської ради. 

Комісією проводились також позапланові засідання на яких розглядались 

питання що потребують розгляду комісії, це звернення громадян. 

Функціональна спрямованість постійної комісії полягає в: 

-  попередньому розгляді та узгодженні проектів  рішень, що стосуються питань 

законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів 

громадян,   розвитку громад на території ОТГ;  

 - розгляді питань, пов’язаних з удосконаленням правового регулювання 

конституційних прав і свобод людини із забезпеченням законності та  

правопорядку; 

- аналізі  дотримання законності в діяльності органів місцевого 

самоврядування, установ, організацій,  підприємств і об'єднань всіх форм 

власності в межах своєї компетенції; 

 - наданні рекомендації з питань, пов’язаних  з депутатською діяльністю, а 

також організовуванні заслуховування повідомлень депутатів про їх роботу в 
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раді, про виконання ними депутатських обов’язків, рішень та доручень ради, 

постійних комісій; 

- підготовки  висновків  з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської 

діяльності, відкликанням депутата;  

- розгляді питань, пов’язаних  із дотриманням кожним депутатом норм етики та 

моралі. 

За звітний період проведено 15 засідань постійної комісії,  відвідуваність 

засідань комісії депутатами в середньому склала – 70%. 

Питання розглянуті на засіданні комісій перш за все пов’язані з розглядом 

питань  порядку  денного пленарних засідань ради.  

На контролі постійної комісії знаходяться ряд рішень ради а саме: 

- виконання Регламенту Апостолівської ОТГ 

-  програми інформатизації Апостолівської міської ради на 2019 року 

- Положення про старост села, сіл, селищ Апостолівської міської ради 

(об’єднаної територіальної громади) 

- Положення про Центр надання адміністративних послуг виконкому 

Апостолівської міської ради 

 До  повноважень  постійної комісії входить  аналітична робота щодо    

відвідування  пленарних  засідань  та засідань  постійних  комісій депутатами  

міської  ради відвідуваність депутатів пленарних засідань склала - 65%. В  

цілому депутатському  корпусу,  необхідно  покращити стан відвідування 

названих засідань  та  не  порушувати Регламент  роботи міської ради  VII 

скликання. 

          Також, існує практика проведення спільних засідань постійних комісій 

перед скликанням сесії, на якому депутатами ініціюються проекти рішень 

міської ради для послідуючого включення їх до переліку питань, що виносяться 

на розгляд чергових сесій міської ради. В цілому постійною комісією була 

проведена результативна, плідна робота, але необхідно і надалі приділяти увагу 

роботі з письмовими та усними зверненнями громадян, підвищенню активності 

та ініціативності членів комісії по внесенню пропозицій з конкретних питань. 

Незважаючи на зайнятість та завантаженість членів комісії за основним місцем 

роботи чи діяльності, проблем із кворумом не виникало. В цілому робота 

комісії будувалась на принципах законності, ефективності та поваги до 

політичних переконань. Незважаючи на те, що до складу постійної комісії 

входять представники різних політичних переконань, комісія працювала 

злагоджено, відповідально та професійно. 

Голова постійної комісії                                 В.Ю. Мазний  

 

 


