
yKPAiHA
ЮХtНОУКРАТНСЬКА MICьKA РАДА

миколдiвськоi овлдстr
рIшЕння

2022 Np

кПро дострокове tIрипинення повноважень
Южноукраiнського мiського голови
Онуфрiснко В.В,>

Вiдповiдно до п. 16 ч. 1 ст.26,ст. с],. 42, 50, 7з, ч. ч. 2,З ст.79 Закону УкраТни кПро мiсцеве

самоврядУваннЯ в Украiнi>) та Bp.rxoB\,]OrtLI пояснiова-цьну записку депутата ЮжноукраТнськоi

MicbKoi ради МиколаТвськоТ област,i олеilгт I[е,lрини, дitоrlи в iHTepecax ЮжноукраiнськоТ MicbKoi

територiапьнот гроrтади, для забе:згtе.-тстl]lt гl ()l]}lоцiннот реалiзацiт територiальною громадою свого

права на п,тiсцеве сауоврядуванFтrI. bticbKa 1lir" ltt

ВИРIШИЛА:

1. Щостроково припинити по]лгтоj]i])I(ентIя ЮжноукраТнського мiського го"rIови Онуфрiснко

Валерiя Васиjtьови.lа.
2, Звiльнити Онуфрiснко 13а-перiя l]аr:ильовича iз займаноТ посади у зв'язку iз достроковим

припиненням поtsноважень на пiдст:rllj абз. 1 .r. 2 ст. 79 Закону Украiни <Про мiсцеве

самоврядування в YKpaTHi>
з. Вивести Он.чфрiенко Вzurерiя Васильовича зi складу виконавчого комlтету

ЮжноlrкраIнськоТ MicbKoi ради VIII ск-rlикаIтня.

4. Щоручити секретарю К)жlтtlr,краIнськоТ мiськоi ради Акуленкlz Олександру

ДнатолiйовичУ здiйснюватИ повнова)Ii(,lItIЯ Южноукраiнського мiського голови з моменту

дострокового приlтинення повIiова)I(еlll, \ti,j l,ttого голови Онуфрiснко Валсрjя Васильовича i до

поLIаткY повноважень птiського I,o-п0}]jj_ rlбраного на позачергоRих виборах вiдповiдно до

законодавства УкраТни.
5. [оручи1И ceкpeTaplo l();lcttt,r t;:-,lrllтського MicbKoT рали Аку-ленку Олександру

Анатолitiови.rу пiдписати рiпrегttтя l();tl1,1r,i. ililiHcbкoi MicbKoT ради кПро дострокове припинення

повноважень ЮхtноУкраiнськоl-о п,tiсt,ltсlгl) I 1}_]1ови Онуфрiснко В.В., згiдно абз. 1 ч. 2 ст. 79 Закону

УкраТни кПро мiсцеtзе самовряд)lвдт1I1,I в }'it];aTrTi>.

6, Щор1,.rити секретарю lOltttor краiт+ськоТ MicbKoT раJ(и AK1',TleTTKy Олександру

Днатоrriйовичу звернутися /(о Bepxtlllllcli'I)адlт УкраТни з клоIIотанIlя},I tт]одо призначення

позачергових виборiв Южноукратнськtlгtl lrl iського голови.
7. .Щане рiшеьtня набувас .титтttос,гi з \,lOMeHтy його прийняття i гliдлягztс оприлюдненню на

офiчiйному сайтi lTicbKtli ради.
8. Itонтрсlльзавиконаннямit.tllог(l 1litlтетlttяпокJIастинасекретаряЮяtтlоУкраТнськоТмiськоi

ради (ДкУленко) та постiйНу KoMiciro l,ricbKtlj' р)ади з питань дотримаFIня прав людини, законностi,

Ъоротьби зi зло.тr.тннiстtо, запобiгаrтня кrlрl,ttцii, сприяння депутатськiй дiяльностi, етики та

регламеIrту (Пе,грттна),

), про€кт

С екретар Ю xtHoyKpai'TтcbKoT м l ськ c,li' pit,, t t t О.А. Акуленко

вtд



Посrlановою П'ятого апеляlIiйного адмiнiстративного суду вiд 16.02.2022 року по

справi N9 400/5451/21 (лоласться), визнано протиправним та скасовано розпорядження

IОжноукраТнського мiського голови Онуфрiснко Ва,терiя Васильовича вiд 01,07,2021 Ns

260/06-04 <IIро звiльнення начальника вiддiлу правовоТ роботи апарату

Южноукраiнськоi мiськоi ради l,il iJ виконавчого KoMiTeTy Миськiва С,О,>, а також:

поновлено МиськЬа Сергiя Олександровича на посадi начальника вiддiлу

правовоi роботи апарат.Y Юяtпtll,краТнськот MiibKoi ради та iT виконавчого KoMiTeTy з

02.07.2021 року
постановлено стягI,t\,ти з l()жтlсtl,краТнськоi MicbKoT ради (кол €дрпоу з3850880)

та iJ виконавчого коп,ri,геr1, (Ko,i СДРПЬУ zoqto974) солiдарно на користь Миськiва

сергiя олександровиата (TITH 29.i6012454) середнiй заробiток за час вI,iN,Iушеного прогулу

в cyMi 152 659 (сто п'ятдеся,г,rвi rисячi пriстсот Iт'ятдесят Д{еВ'ЯТТ) тися,I) гривень 08

копiйок.
У вищезазнаLIеном)r pirllcTTTTi чiткt,l зазначено про порушення Южноукраiнським

мiським головою Онуфрiсlнко I],t], пiд час видання розпорядження вiп,01,07,2021 N9

260l06-04 <Про звi.llьltенtтяl начаjтьника вiддiлу правовоТ роботи апарату

ЮжноукраТноькоl MicbKoT ради Ia ii виконавчого KoMiTeTy N4иськiва с.о.> статтей 1,9,4з

КонститучiТ УкраТни, cTaTr:i 49-2 Кодексу законiв про працю Украiни,

KpiM того, частиtIа перIrrа cTaTTi б Закону УкраТrrи кПр.о гарантiТ держави щодо

виконання судових рiшень> визначас, rцо кошти, виплаченi за рtrпенням суду про

стягненнЯ коштiВ згiднО з цих,{ Зilконом, вважаютьСя збиткамИ державноГо бюджету,

На письмовi звергтетrrтя \4ltcT,KiBa С.о. про викона}Iня вказаного виIце рiшення

суду в добровiльноrу ,,r,porк}l, .п'.оп,rй го:tова Онуфрiст:ко В,В, не реагуе, У зв'язку з

.гакою бездiя-цънiстtо пtiсlт,ког() го"тоl]и збirыrт,чсться с,Y},{а збиткiв, завданих MicbKoMy

бюджеr.у. оскi,пьки на]]ах\rвl]}Itlя с\iN,{и виплати заробi,гноТ Itлати за час вимушеного

прогулу припиня€ться :] }lо},IеIт ],',i р,иконаннят рiшення судУ,

З BlпL|eBuKлctOerto:rl с;бr..t.tс.ttlll.ься rLеdопlрu.л,tаrtнЯ ЮэrcноукРаiнськuл4 л,liськuлЦ

?о'lов()Ю Оt,ryфрiенко В.В. BLl,ylO;. l.,lllctlltпli 42 Закону YKpa|Htl кlТро ,llictlec:e саl,tовряdування

в YKpaiHilt в ,tacпluLti з(tбезпt.,t(rttt.я ci,lbcbt;Ll.\4, cc"lulL|tttt.lt, зricbtil1-1l ?o.,loBolo, зокреп4а,

зdiйснення y.\lettcax rtctdalltt,t з{.пiOH().1,| поGноGа)юень Op.-(lrtiб r;ltlioltOB'Loi'Bлadu на

вidповiс)rtiй пlepulllopii, dоt)ерлt(пttн.я Консmuпryцi|плсt зсtкон,iв YKpпiHtt, вllконання акmiв

презudенпла украiнч mrl rзidпоrзiонttх opzaHiB вuконавчоl с]u()u.

Також наявнi факти неjl()триN{ання мiсъким головоIо Онуфрiенко В,В, частини

че,гвертоТ та п'ятоi cTiTTi 46 l3artoTTy Украiни кПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>

якими визначено, що Еаступlтi ceciT ради (сiльськоi, селищноТ, MicbKoi ) скликаrоться -

вiдповiдно сiльським, сеJtипI}IиN,{. мiськил,т головою, при цьому сесiя рали склика€ться в

плiру необхiдностi, але нс \,IсHII]t] (),,IногО ]]азу на кварталп. а з пиl,а]-Iь вlдI]едення земельних

/_{iлянок та тIадання докr п,lct;Tilt _ ll),tвi-r]ьного характеру у сфеРi ГОСПОДаРСЬКОТ ДiЯЛЬНОСТi -

t,te pi:ltte нiж tl:ин pa:t lliI rlicll ltl,,

Har.oMicTb, оar"r,r, , .l;-tгi..l;:;trtя ceciT Южr+оукраiнськоl'r,тiськоТ рали VIII скликанЕя

вiдбулосЬ |8.02.2022 з лво}Iа lll],гil}Iня\,{и rIорядку денног(,):

1. Ilpo внесентля з.-tiтl ;1о l [1lограми щодо органiзаltii пrобiлiзатriйноТ пiдготовки та

територiапьноi'оборс,,,,u в [бrкноl,краТнькiй л,тiськjтl територiальнiй громадi на

2022-2026 poKll
/I'оповiла,r : At rlrltltll{) (),

2. Про BHeceH}Trr :]:rцiгt ]to бюджету ЮжноукраТнськоТ MicbKoi територiальноi

громади на 2022 piK



f{оповiдач: Г'он чароlзli't'. О.

Та 31.0з.2022 з о,]tт{и\,1 ilI{танняN,I порядку денного щодо Iзнесення змlн та

доповненЬ до Регламен'r1, lOTtTl,_lvKpirTHcbKoi MicbKoT ради 8 склика}Iня.

питання вiдведення зсlIеjIьних дiлянок та надання докуNlентiв дозвiльного
характерУ у сферi l-осподарСьtttli'дiяrlьНостi В останнС ро:]гJIядаJIись r,tiською радою 03

jIютого 2()22 року. З того ,lac), сесiя IOxcHoyKpaTHcbKoT п,liськоi ради мiським головою

Онуфрiенко В.В. не склика_r]ась.

За перiол лютий-бе1-1езс]lть 2022 року нерозглянутими залипIаюТься 29 питанЬ

(ксlпiя листа вiд О7 .О4.2{)22р. -rVrl 21/02-З411001 додасться). що вiдносятъся до виключноТ

компетенцiт loжHoykpaTllcbkoi rljcbkoТ ради, тцо е грубим поруllrснням законних прав та

iHTepeciB громадян ЮжrтоукраТlтськоТ MicbKoT територiальноТ громади. OKpiM того, не

розглянути1{и заJIиIIаIо,гься ii lт1,1оскти рiшrень Южно,чкраiнськот MicbKoi Ради iз

земельних питань ро:lрtlблеtt rlx rta пijIставi заяв (клtTпотань) громалян, приватних

пiдприсмстt], дачних KOoпepi-Ll-1IrtiB та коNIунальних пiдприсьtств мiс,га ЮжноукраТнська.

В лrсlr.ому- квiтъri 202) 1l" r,l- ]r;r 
,lериторiТ Юхсноукраi'rrськоТ п,tiськоТ територiальноi

громади не вiдбувапосt, бtlt'j(ltзtlх ,ltiii. IОжноукраТнська птiська раца VIII скликання Taii
u"rtо"uп.rraй KoMiTeT своТх повrlr]}]il,l(еiIь не складали, а том,v й вiДсvтттi правовi пiДстави

для ухилення п,tiськиN,l го,п()I](l:t_l tзiд скJтикання засiдаrrrтя lтiськоТ ради та вирiшення

нагальних пlI.гань для гро\Iаi]lяll . l ti,цпlэисN{ств та громадських об'сдIIа}Iь, а тому й вiдсутнi

правовi пiдстави для RипрilвдtlIi]irl \.хилення п,tiського го.II()Rи вiд викоltання наданих йому

IloBHoBaжeHb.

Що того ж, бездiя;rт,ttiст,t, лtiст,когtl l"олови призводитъ до пор)/]]]е}Iня вимог статт1

20 ЗаконУ УкраТнИ <ПрО :l}1ерl{ення громадян), яка кореспоi{дус lцо звернення

розгпядаЮ,гься i вирiшц,r9l6ся l, гeplriH не бiльше одного п.liсяця вiд дня Тх надходження,

а Ti, якi не lтотребують дода,гк()lз()го Rивr-Iення, - невiдкладно. але не пiзттilле п'ятнадцяти

лнiв вiл дня Тх отримання.
Крiп,t тсlго, згiдно Зага_lп,,тlтх правил етичноi пс,lведiттки дL,ржавних службовцiв та

посадових осiб мiсцеRого са}lоврядування, затверджених Нацiоirапьним агентством

Украiни з цитань дер;ltавтlсli',,ltvlт{би 05 серпня 2016 рок1, N9 158 (,v редакuii наказу

Нацiонального агентстrзtt }"Kpilill;l з tlитань державI]оТ слl,тtбrт вjд 28 квiтняl2021 року Nч

72-2|) та1 зарессТроваI]i в N4il1,1.:icllcтBi lсlстицiТ УкраТriи З1 серпI]я 2016 року за J\Ъ

12озl29ззз (далl - Зага-цт,тti ftl]itI]iIlла ети.iноТ поведiнки) вони с узагальнсним зiбранням

професiйно-етичних B].TN/IO], Lцо ]{t) l Iравил поведiнки державних сл,ч;кбовцiв та посадових

осiб мiстtевого самовря. \)-lз:l н н,, . ,ri ,rrbrlicTb яких спрямоваIrа тта с-пу;ttiттня народу Украiни

i територiальнiй гроп,rаiti Lшлях()\,I забе:зпе.rення охорони ,l,a сп-l]ияння у реалiзачiТ прав,

свобод i законних iHTcpeciB JIK1.1] 1,1 tI lt i громадянина.
Пункт 1 розлiлу II Зltг,а_ll,illjx правил етичноi псlвс.,liтткtт вIlзtiатlа€_,, шо державнi

службовцi та посадовi сlсtlбti rtiсtдевого самоврядуваIIIIя пil,( ,Tltc виконання своiх

посадових обов'язкiв зобов'язitlii tтеухильно дотримуватисъ :]ага-[ь}{оRизнаних етичних

HopN{ поRедiнки, бути лобро:]}l tт.,tиtзI.{l\,Iи та ввiчливими, дотрим},ва,г]{сь високоi культури

ariппу"u*rr,я. з повагоlо стави'] I{CT) I-io прав, свобод та законних i.тт,гересiв людини i
громадянина, об'еднаНЬ ГРОМil/Illtl. ilтtпих юридичних осiб.

ПунктоМ 3 цьогО роздiп1' Зitгаtlьних правил етичноТ поведiнки дерrкавнi службовцi

та посадовi особи Micr.{clBol tl Сiti,]{\I]1]яJ(\1вання зобов'язанi у, cBoTt:l поtзсдiнтIi не допускати,
зокрема:

викс)ристаННЯ НL-Це Fт'з} Dгтrti'' tir_' 1.16rr, пiдвищеноТ irTTo r г;uliТ.

tlритIиз,цивих коN{еIll,аlэirз liLl..lttl зсrвтtiштrього виглядy. одяг}', BiK_v, cTaTi, сiмейного

стану або вiросшовiдаттrtя особli "

впливy IIриватних. cliltetiTTtlr. i:r.спi,цьтrих або iнtпих c,1,ocyHKiB ,ти iHTepeciB на його

(ii) rrоведiнк}/ та прийняrг,гя pi ltT,,.,tt, пi,-( час виконання cBol'x lтосадоRI{х обов'язкiв;

прояву бчдь-якоТ з форпr ,lttт,:l,:рпrцiттацiТ за ознакаl{и pilcI,1, ко,rIьсlрl,ттlкiри. полiтичних,

релiгiйних та iнrriих lIepcKo1 li.l i,l,. C'l'aTi, BiKy, iнвалiдпtlстi, етнi"тттt.lго та соцiального



походх{енt{я, громадянс,гRa1, cir1cii tlo1o та майнового cTa}Iy, п,tiсtiя прохшвання, а також за

мовниN,{и або iнпrими O:]Haкa]\,{1,1 :

дiй сексуаrIьного xapali IC}]\l, виражених словесIlо (погрози, залякування,

непристойнi зауваженrlя) абъ (lirично (доторкання, поплескування), що принижують чи

обраrкаюr:ъ осiб, якi перебl,ваIо,],], )' L]iдносинах трудового, службового, матерiального чи

iншого п iдrrорядкуванн я,

'ЩержавнiслУхtбовтliТilitосадовiособимiсцевогосаМоВряДуВанняПоВиннr
запобiга,гlr IJиIIикнеI{ню Korldl:li;; гitз:з гропладянами, ксрiвникап{и. ко]егами тапiдлеглими,

Всl,гlере,t вишеl]иклil,цеllо\,{ч. оз.оЗ,ЭОZZр, мiiький голова Онуфрiснко Валерiй

Васильови.I llеребуваюLIи 1] пplll1,1iTi{cHHi виконавчого KoMjTeTy ЮхtттоукраТнськоТ MicbKoi

ради за адресою -уr. Дру*би'I llLi-iсlliв, 48. пл, [ОжноукраТнськ, HaHic тiлеснi

ушкодженн" Дрозловii- MapiT l,iollиciBHi, яка в той момент перебувала при виконаннi

свотх посадових обов'я:зкiв здс,l\lпника мiського голови з питань дiя:rьностi виконавчих

органiв раДИ, 
LIиl\{ вчиниrз дiТ. яril пi,цпаДають пiд квалiфiкаlrirо cTaTTi З50 itримiнального

KolteKc},YK?r"llX;" 
:]acT',l]Ill{lilt liic:b*ot.cl голови з литань дiяrьносr,i в'тконавLIих органiв

ради ДроЗдовiЙ MapiT Ёпр"сiп,'i ,,ro Т]iддiЛення полiЦiТ Nc З Во:зrrесенського районного

_чправлiнrТя полiцiТ iy t+tl в N'1ll,сtl-паТвсъкiй областi додасться, Копiя Rитягу з Сдиного

ресстру досудових розсlti,,lчiзаtil Bi,1 24,0з ,2022 додасться,

Порупrенно мiЁuк"пп ,.,,ru,,,.,,, ()тlуфрiсrлко В.В. Зага;rьнrтх прави,i] е,ги,tноi поведiнки

дaрпruuпir, службовцiв Tit ]Iоса,ll,,вих осiб мiсцевого самоRрялуван}Iя, встаноRJIено також

u ,poron,-,no, tг, ZЦ та N! 25 :засi,,,:tlтня постiйноТ KoMiciT MicbKoT раlци :] питань дотримання

прав Jтlодиr{и. законнос,r,i . бор,,l,ьбтr :зi зло,tиннiстtо. запобiгilнн,I корупrlii, сприяння

оЬrrуrur."пiй дiяльностi- еr,ики l ll регjIаменту (лолаються)' 
-_ --j-.- .-л-

Зазна.Iенi дiТ пiдривакlт i, аIjторитет та позитивну репутаrtiкl органiв тvtiсцевогО

самоврядування та влад1,I l] lI1-rI(]\l)/,

Вiдtповiдно до [{ac..,I,T]IiI ;цrугоТ cTaTTi 1g Закоттl,УкраТни <Про мiсцеве

самоврялування в YKpaTlliu 1,,l,,,,оuuження сiльського, селиIдного, мiського голови

Mo}It},Tb бl,ти також досl,рокоР,(} llllипиненi. якrцо BiH порl,шl,чс Конс,гитуцiю або закони

УкраТнrт. пl]ава i свободта г]]оN{а.-|!lil. TIe забезтlс,тус здiйсътеттня }{а,I(аних йоплу повноважень,

Час.гинаТреТяrrirТсr.зriвlтзначас,ЩоПоВноВаже}]нясiльськогЦii:l'IТYll;
лriського ].о.]Iови:]анаrIRIIос.I,I ]l]. t]Iill]" rтеllедбачених аб:затIс,li\,{ Ilер]ШТlN{ "i:]11T,l|r"::,']
cTaTTi' N{O)KyTb бу.ги rrpllllllIlcl' .lOcTpoKoBo, зокрема, :за рilшен}{яNI вlдповlдноl ради,

прийнятиЬl UIjlяхоМ l a(]\{ ttO t,() l-() :()C\'}',|lHH rI не N{енш як дво1\lа 'грс"l ]]tlilN/t],{ го:rосiв депутатiв

вiд заI,алытого складу pLl,](lr,

ВраховУю.lиRсевI|]]ТтIt\1]1,1к-IаДене'Пропону€]ТъсЯрозГЛят{ч1.IтпроекТрlшення
lOжr-royKparHcbKoT Micbr<oi 11i],,tII <Про дострокове припитIеIIня повноважень

К)жно1,ltlэltТтtст,к(lго lticbKtlt,tl |'r,l ll)}tI,I Онуфрiснко B.B,>. lI{O l(оj{асться,

(
20.04.2022р.

Щепутат IO xt ноукраТнс ькоТ l,T i с t, :,: oi' р ади

МиколаТвськоТ областi ViI I cKll t,tкitl,tllя

олена ПЕТРИНА


