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Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступнии Завідувача  секретаріату  Комітету  Данилюк О.А.; 
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Запрошені: 

О.Червакова – народний депутат України; 

І.Федорів – член громадського руху «Чесно». 

 



ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Про проект Постанови про дострокове припинення повноважень 

Коцюбинської селищної ради у зв'язку з діями, що порушують Конституцію 

України і Закони України, підривають засади місцевого самоврядування, 

суперечать інтересам територіальної громади смт. Коцюбинське, та призначення 

позачергових виборів (реєстр. № 4383, н.д. Ю.Луценко, О.Червакова та інші).  

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 

порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про проект Постанови про дострокове припинення повноважень 

Коцюбинської селищної ради у зв'язку з діями, що порушують Конституцію 

України і Закони України, підривають засади місцевого самоврядування, 

суперечать інтересам територіальної громади смт. Коцюбинське, та призначення 

позачергових виборів (реєстр. № 4383, н.д. Ю.Луценко, О.Червакова та інші)  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про проект Постанови 

про дострокове припинення повноважень Коцюбинської селищної ради у зв'язку 

з діями, що порушують Конституцію України і Закони України, підривають 

засади місцевого самоврядування, суперечать інтересам територіальної громади 

смт. Коцюбинське, та призначення позачергових виборів (реєстр. № 4383, н.д. 

Ю.Луценко, О.Червакова та інші). 

С.Власенко зазначив, що на засіданні Комітету присутня одна із авторів 

проекту Постанови, народний депутат України О.Червакова та запропонував їй 

представити даний проект. 



О.Червакова вказала, що дії Коцюбинської селищної ради суперечать 

інтересам територіальної громади смт. Коцюбинське та навела низку фактів на 

підтвердження такого висновку. Вона наголосила, що громада селища фактично 

має паралізований і бездіяльний орган місцевого самоврядування – Коцюбинську 

селищну раду, який «неспроможний не те що вирішити, а навіть розглянути 

питання, що є нагальними і життєво необхідними для нормального 

функціонування громади».  

Доповідач поінформувала членів Комітету, що 10 квітня 2016 року в 

смт.Коцюбинське місцевою громадою було проведено віче на підтримку 

Коцюбинського селищного голови Матюшиної О.В. з вимогою розпуску 

Коцюбинської селищної ради. За її словами, «ситуація, яка склалася в 

смт.Коцюбинське, має ознаки силового захоплення влади і це не просто 

неприпустимо, це загрожує місцевому самоврядуванню і державі в цілому та 

підриває довіру суспільства до порядку забезпечення законності, захисту прав і 

свобод громадян від злочинних посягань». 

Голова Комітету С.Власенко ознайомив присутніх з листом Голови Київської 

обласної державної адміністрації М.Мельничука з проханням «невідкладно 

розглянути ситуацію, що склалася … та дослухатися до представників 

територіальної громади», а також зверненням Коцюбинського селищного голови 

О.Матюшиної з проханням призначити позачергові вибори Коцюбинської 

селищної ради. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Червакова. 

Під час загального обговорення питання члени Комітету висловили низку 

зауважень і пропозицій в контексті документу, що розглядався. Зокрема, 

зверталася увага на положення статті 78 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», якою передбачені підстави для дострокового 

припинення повноважень місцевої ради. 

Народний депутат України О.Червакова, пропонуючи членам Комітету 

підтримати даний проект, наголосила на політико-правовому характері 

відповідного рішення.   

Секретар Комітету О.Гончаренко запропонував підтримати представлений 

О.Черваковою проект Постанови з реєстр. № 4383. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови про дострокове припинення повноважень Коцюбинської селищної ради у 

зв'язку з діями, що порушують Конституцію України і Закони України, підривають 

засади місцевого самоврядування, суперечать інтересам територіальної громади смт. 

Коцюбинське, та призначення позачергових виборів (реєстр. № 4383), поданий 

народними депутатами України Ю.Луценком, О.Черваковою та іншими, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 



2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

Голові Комітету С.Власенку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 народних депутатів України, «Утримались» – 6 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету                         ______________              С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

 

   Секретар Комітету                     ______________              О.ГОНЧАРЕНКО 

 



 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

14 квітня 2016 року 

1. Про проект Постанови про дострокове припинення повноважень 

Коцюбинської селищної ради у зв'язку з діями, що порушують Конституцію 

України і Закони України, підривають засади місцевого самоврядування, 

суперечать інтересам територіальної громади смт. Коцюбинське, та призначення 

позачергових виборів (реєстр. № 4383, н.д. Ю.Луценко, О.Червакова та інші).  

 


