
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  07 квітня  2017 року № 971

Про звернення депутатів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 15, 18, 20

Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, статтями 25, 59 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Підтримати звернення депутатів Кіровоградської міської ради сьомого

скликання до правоохоронних органів з питань порушення законодавства, що

додається.

2.  Міському  голові  направити  дане  звернення  до  правоохоронних

органів. 

Міський голова А.Райкович

Назаренко 22 85 83



 

 

 

 

 

 

 
 

Управління Служби безпеки України 

в Кіровоградській області 

 

Кіровоградська місцева прокуратура  

 

Кропивницький відділ поліції ГУНП в 

області 

 

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

Нормами статті 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (далі – 

Закон) встановлено, що депутат місцевої ради зобов'язаний додержуватися 

Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають 

порядок діяльності ради та її органів; брати участь у роботі ради, постійних комісій та 

інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень; 

виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи 

голови ради; інформувати їх про виконання доручень.  

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону, депутат місцевої ради зобов'язаний бути 

присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів 

ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні 

депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.  

В порушення зазначених вимог Закону, частина депутатів Кіровоградської 

міської ради не з’явилася 30.03.2017, 04.04.2017, 07.04.2017 р. на засідання сесії 

міської ради та від них відсутня інформація про неможливість бути присутніми на 

останньому засіданні сесії (список відсутніх депутатів додається). 

Керуючись ч. 1 ст. 15 Закону, якою встановлено, що депутат місцевої ради як 

представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу у разі 

виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень 

законності має право вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках 

звернутися до відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих 

органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень 

законності, інформуємо Вас про порушення законності вказаними депутатами міської 

ради та вимагаємо вжити заходів щодо припинення порушень законності з їх боку. 

Список депутатів міської ради, які підтримали дане звернення додається. 


