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ПРОТОКОЛ  № 1 
засідання постійної комісії з питань законності, запобігання корупції, 

регламенту та депутатської діяльності 

 

 

від «18-24»  грудня  2015 року                                                          м.  Чернігів  

 
Склад комісії: 9 чол. 
 

18.12.15: Присутні: Бут Т.О., Довбах В.О., Казновецький 

Л.М., Пушкова С.О., Сапон В.М., Сиропара Д.М., 

Соколов Ю.Ю., представник релігійної громади 

«Козацький православний стан» Погребняк О.М. 
 

Запрошені: завідувач організаційного відділу 

районної у місті ради Башинський Д.А. 

 

22.12.15: Присутні: Довбах В.О., Казновецький Л.М., Пушкова 

С.О., Сапон В.М., Сиропара Д.М., Соколов Ю.Ю., 

Суярко І.С. 
 

Запрошені: голова районної у місті ради 

Атрощенко О.А., заступник голови районної у місті 

ради з питань діяльності виконавчих органів ради-

керуючий справами виконкому Личак С.О., 

завідувач організаційного відділу районної у місті 

ради  Башинський Д.А., Колмакова М.О. заступник 

завідуючого відділу кадрової та юридичної роботи 

районної у місті ради . 

 

24.12.15: Присутні: Довбах В.О., Казновецький Л.М., Сапон 

В.М., Сиропара Д.М., Соколов Ю.Ю., Суярко І.С. 
 

Запрошені: завідувач організаційного відділу 

районної у місті ради Башинський Д.А. 
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Попередній розгляд питаннь, які виносяться на пленарне засідання 

 другої сесії районної у місті ради сьомого скликання 

 

Порядок  денний: 

 

1.  Обрання заступника голови та секретаря постійної комісії з питань 

законності, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності 

районної у м.Чернігові ради. 

2. Розгляд питань до проектів регламенту і плану роботи комісії. 

3. Організаційні питання. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Соколова Ю.Ю. (голова постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті 

ради) з пропозицією обрати заступником голови комісії Довбаха В.О., а 

секретарем комісії - Сиропару Д.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Довбах В.О. та Сиропара Д.М. (члени постійної комісії з питань 

законності, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності 

районної у місті ради)  з презентацією себе як кандидатів на посади заступника 

голови та секретаря відповідно. 

Член постійної комісії з питань законності, запобігання корупції, 

регламенту та депутатської діяльності районної у місті ради Сапон В.М. з 

питаннями до канидатів на посади заступника голови та секретаря комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати заступником голови комісії з питань законності, запобігання 

корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті ради Довбаха 

В.О., секретарем комісії з питань законності, запобігання корупції, регламенту 

та депутатської діяльності районної у місті ради Сиропару Д.М. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Соколова Ю.Ю. (голова постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті 

ради) з пропозицією взяти за основу діючий регламент районної у місті ради 

при розробці нового регламенту ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сиропара Д.М. (секретар постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті 
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ради) запропонувала для ознайомлення, вивчення та врахування статей 

регламент, розроблений ІПО та УНЦПД. 

Башинський Д.А. (завідувач організаційного відділу районної у місті 

ради) запропонував для ознайомлення та врахування при розробці нового 

регламенту ради регламент Погребищенської районної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

При розробці нового регламенту ради за основу взяти діючий, 

доровнювати та змінювати його враховуючи статті регламентів 

Погребищенської районної ради та розробленого ІПО і УНЦПД. 

 

На засіданнях постійної комісії опрацьовували проект регламенту ради 

та вносили до нього правки депутати постійної комісії та запрошені особи. 

Кінцеву редакцію проекту надали на погодження відділу кадрової та юридичної 

роботи районної у місті ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

Башинського Д.А. (завідувач організаційного відділу районної у місті 

ради) з проектом орієнтовного плану роботи районної у місті ради на 2016 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сапон В.М. (член постійної комісії з питань законності, запобігання 

корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті ради) 

запропонував додати до орієнтовного плану роботи щоквартальний розгляд 

питання «Про дотримання вимог Законів України "Про державні закупівлі" та 

"Про запобігання корупції" підприємствами, установами та організаціями при 

проведенні закупівель за кошти державного та місцевого бюджетів». 

Казновецький Л.М. (член постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті 

ради) з пропозиціями щодо черговості розгляду питань. 

Соколов Ю.Ю. (голова постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті 

ради) з пропозицією виключити неактуальні питання з орієнтовного плану. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати всі пропозиції депутатів щодо змін до проекту орієтовного 

плану діяльності районної у місті ради на 2016 рік та узгодити з іншими 

постійними комісіями плани щодо спільних засідань. 
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3. СЛУХАЛИ: 

Соколова Ю.Ю. (голова постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті 

ради), який проінформував про теми навчань депутатів ради у 2016 році, а 

також продемонстрував макет пластикового посвідчення депутата 

Новозаводської районої у м.Чернігові ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сиропара Д.М. (секретар постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності районної у місті 

ради) запропонувала затвердити план навчання депутатів та макет посвідчення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план навчання депутатів районної у місті ради та макет 

пластикового посвідчення депутата Новозаводської районної у м.Чернігові 

ради. 

 

 

 

Голова комісії:       Ю.Ю. Соколов 

 

Секретар комісії:       Д.М.Сиропара 


