
Звіт 

про роботу мандатної постійної комісії міської ради 

VII скликання,з питань депутатської діяльності, етики та питань щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян 
 

До складу постійної комісії входить 4 депутати міської ради. Федорець 

Валерій Володимирович (голова комісії); Лисянський Олег Вікторович 

(заступник голови комісії); Брус Сергій Миколайович (секретар комісії) та 

Коваленко Сергій Олександрович (член комісії). 

З 2017 року і по даний час у Золотоніській міській раді було проведено 14 

комісій та 15 сесій міської ради, на яких були відсутні такі депутати: 

Депутат Федорець В.В. - на 1 комісії та 3 сесіях; 

Депутат Брус С.М. - на 3 комісіях та 2 сесіях; 

Депутат Лисянський О.В. - 4 комісіях та 2 сесіях. 

Депутат Коваленко С.О. був присутній на 1 комісії та 3 сесіях комісії. 

Мандатна постійна комісія міської ради, з питань депутатської діяльності, 

етики та питань щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян є органом Золотоніської міської ради, що 

у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, що мають 

відношення до питань діяльності постійної комісії, Регламентом міської ради 

та Положенням про постійні комісії міської ради. Основною формою роботи 

постійної комісії є її засідання. 

Робота постійної комісії проводилась у відповідності з чинним 

законодавством та Регламентом міської ради. За звітний період постійною 

комісією проведено 14 засідань, на яких розглянуті актуальні питання, що 

будуть виноситься на сесіях міської ради, а саме: 

- Про затвердження Статуту редакції громадсько-політичної газети 

„Златокрай” у новій редакції; 

- Про затвердження Програми безоплатної правової допомоги населенню 

міста Золотоноша на 2017-2018 роки; 

- Про створення комісії з врахування громадських інтересів щодо 

детального плану території по вул. Обухова,65, обмеженої вул. Гастело та 

межею м. Золотоноша зі сторони с. Нова Дмитрівка; 

- Про затвердження списку присяжних Золотоніського міськрайонного 

суду Черкаської області та багато інших питань, які були покладені на розгляд 

комісії 

Комісія бере активну участь у попередньому розгляді та підготовці 

питань, які виносяться на розгляд міської ради. За її участю підготовлені та 

прийняті міською радою Регламент Золотоніської міської ради та положення 

про постійні комісії міської ради. Одним із основних питань діяльності 

постійної комісії є підтримання на високому рівні статусу та авторитету 

депутатського корпусу міської ради серед мешканців міста та самих депутатів, 

підтримання високого рівня виконавчої дисципліни депутатів ради, належного 



виконання депутатами їх обов'язків, що передбачені чинним законодавством та 

Регламентом міської ради. Основними завданнями та напрямками роботи 

постійної комісії залишається здійснення контролю за ефективним виконанням 

прийнятих Програм, дотриманням законності та правопорядку в нашому місті 

та попередження правопорушень. Депутати комісії брали активну участь у 

розширених засіданнях. Така форма роботи дозволяє краще орієнтуватись в 

ситуації, приймати конкретні рішення, впливати на процеси розвитку тієї чи 

іншої справи. 

Вважаю, що відносно проведеної роботи, якості підготовлених рішень, 

явки депутатів на засідання постійної комісії та засідань сесії міської ради, 

комісія спрацювала відповідально і професійно. 

 

 

Голова постійної комісії В.В.Федорець  


