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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 13
Засідання постійної комісії Старобільської міської ради з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації
22 березня 2017 року
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Всього членів комісій – 6
Присутні – 6: Барабаш С.О., Періг В.М., Моложон М.А., Флят О.О., Журилов
О.І., Трубачов С.А.
Відсутні – 0
Головуючий: Барабаш С.О.
Секретар засідання: Моложон М.А.
Запрошені: секретар міської ради Липовий Р.О., депутати Старобільської
міської ради Кривошея В.А., Козачок О.І., Круковський О.О.
Присутні: депутати Старобільської міської ради Кривошея В.А., Козачок О.І.,
Круковський О.О., секретар міської ради Липовий Р.О., начальник відділу
преси, інформаційно-комп'ютерного забезпечення - Цегельник С.В., депутат,
заступник голови Старобільської районної ради Домарєв С.А.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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1. Про розгляд депутатського звернення.

st

2. Різне

Доповідає: Барабаш С.О., Козачок О.І.
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Засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації розпочала Барабаш С.О., яка запропонувала
розпочати засідання комісії з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
Головуюча ознайомила присутніх з порядком денним та зазначила, що
перед початком засідання надійшла заява від Літвінової Я.М. про розгляд дій
Липового Р.О. щодо її звільнення з посади секретаря Старобільської міської
ради 17.03.2017 року згідно розпорядження №22-К.
До засідання долучився Трубачов С.А.
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Барабаш С.О. запропонувала об'єднати ці два звернення та додати до
порядку денного друге питання: «Про скасування рішень виконавчого комітету
Старобільської міської ради». Запропонувала прийняти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
Барабаш С.О. запропонувала прийняти порядок денний засідання
постійних комісій з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку
та інформації в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
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1.СЛУХАЛИ: Барабаш С.О.. яка повідомила що наприкінці робочого дня
20.03.2017 року до міської ради та до неї особисто поступило депутатське
звернення. Вона ознайомила присутніх зі змістом депутатського звернення про
скликання позачергової сесії Старобільської міської ради. Звернення підписано
1/3 депутатів від загального складу – 9 чол.. Їх вимога про скликання
позачергової сесії Старобільської міської ради ґрунтується на ст.46 ЗУ «Про
місцеве самоврядування в Україні». Депутатська група вимагає терміново
скликати позачергове пленарне засідання сесії 23.03.2017р. та внести до
порядку денного питання про дострокове припинення повноважень секретаря
Старобільської міської ради Липового Р.О.
Надала слово ініціаторам депутатського звернення.
Козачок О.І. зазначив, що Липовий Р.О. після винесення рішення суду від
10.03.2017 року повинен у 14-денний термін, тобто до 24.03.2017 року скликати
сесію щодо надання сесією йому повноважень секретаря міської ради. Цього не
сталося. Не може бути одночасно два секретаря міської ради.
Кривошея В.А. зазначила, що залишається відкритим питання щодо
скасування рішення міської ради від 02.11.2016р. №12/2 про призначення
секретарем Літвінової Я.М.
Барабаш С.О. звернула увагу присутніх на обов’язковість виконання
рішення суду у частині поновлення Липового Р.О. на посаді секретаря
Старобільської міської ради. Обов’язковість виконання постанови рішення
Старобільського районного суду Луганської області закріплена у ст..129ˡ
Конституції України, ч.5 ст..235 КЗпП, ст..63, 65 Закону України «Про
виконавче провадження», п.4 ч.1 ст.367 Цивільно-процесуального кодексу.
Щодо звільнення Літвінової Я.М.: у даному випадку іде мова не про саме
«звільнення», а про «поновлення на посаді працівника за рішенням суду».
Поновити на посаді Липового Р.О. неможливо без здійснення припинення
трудових відносин з Літвіновою Я.М.
В такому випадку використовуються норми Кодексу законів про працю,
зокрема припинення трудових відношень з працівником при поновленні на
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посаді попереднього працівника за рішенням суду відбувається відповідно до
п.6 ст.40.
17 березня 2017 року, у перший день виходу на роботу після відпустки
без збереження заробітної плати Літвінової Я.М., було видано розпорядження
про її звільнення. У другій половині дня Літвінова Я.М. потрапила до лікарні.
Розпорядження про її звільнення нею не підписано, трудова книжка під підпис
не отримана.
Законодавством України звільнення працівника за ст..40 КЗпП за
ініціативою власника заборонено під час відпустки, лікарняного. Таке
пояснення надано і ВСУ при розгляді справи №6-19цс14 від 02.04.2014р.
Звільнення (припинення трудових відносин) відбувається в перший день після
виходу з лікарняного.
У діях працівника Літвінової Я.М. не містяться протизаконні дії, тому при
припиненні трудових відносин з нею потрібно запропонувати іншу посаду,
якщо її це не влаштує – звільнити.
Таким чином, розпорядження №22-к містить порушення чинного
законодавства, які потрібно виправити.
ВИСТУПАЛИ:
Козачок О.І. звернув увагу на незаконність виконання на даний час
Липовим Р.О. обов’язків міського голови.
Луганський В.І. надав інформацію щодо рішення Старобільського
районного суду Луганської області у справі №431/5231/16а від 10.03.2017 року
(впровадження №2-а/431/10/17).
Кривошея В.А. зазначила, що депутати мають право переобирати
секретаря міської ради. Що саме за рішенням суду депутати зробили не по
закону? Запитала коли саме поновили Липового Р.О.
Липовий Р.О. відповів, що депутати мають таке повноваження, але це
було зроблено з порушеннями, а саме - питання не пройшло постійні комісії та
повинно бути зазначена мотивація щодо такого рішення.
10.03.2017 року було винесено рішення суду. Кобиляцький О.М. виконав
рішення суду. 13.03.2017 року підписано розпорядження про поновлення на
посаді. Фактично приступив до виконання обов’язків міського голови
17.03.2017 року.
Барабаш С.О. звернула увагу на наявність невідповідностей у змісті
депутатського звернення та проекті рішення. Запропонувала: 1) внести зміни до
проекту рішення наступного змісту: виключити слова «виконуючий обов’язок
міського голови» та залишити у мотиваційній частині проекту тільки зазначені
норми Законів, 2) конкретизувати ініціативній групі щодо терміну і форми
розгляду питання дострокового припинення повноважень секретаря міської
ради Липового Р.О.
Періг В.М. запропонувала оголосити 5-хвилинну перерву.
Барабаш С.О. поставила на голосування пропозицію про перерву.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
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«утримались» - 0 чол.
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5-хвилинна перерва засідання комісії
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Періг В.М. запропонувала винести до порядку денного чергової сесії
міської ради 1) питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря
Старобільської міської ради Липового Р.О. та 2) зняття з посади секретаря
Старобільської міської ради Літвінової Я.М. Внести відповідний пункт 2 про
звільнення Літвінової Я.М. до проекту рішення міської ради.
Барабаш С.О. запропонувала прийняти за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 чол.
«проти» - 1 чол.
«утримались» - 0 чол.
Барабаш С.О. звернулась до членів комісії з запитанням щодо форми
внесення змін до проекту рішення міської ради: зміни вносимо в цілому чи
голосуємо окремо по кожній запропонованій зміні.
Періг В.М. запропонувала голосувати за запропоновані зміни в цілому.
Барабаш С.О. винесла на голосування проект із зазначеними змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 3 чол.
«проти» - 2 чол.
«утримались» - 1 чол.
Моложон М.А. запропонував доопрацювати проект до наступного
засідання комісії 24.03.2017 року.
ВИРІШИЛИ:
1.Липовому Р.О. вчинити управлінські дії відповідно до норм КЗпП та
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників при звільненні
Літвінової Я.М.
2.Надати авторам депутатського звернення рекомендацію щодо
доопрацювання проекту рішення міської ради до наступного засідання комісії,
яке відбудеться 24.03.2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.
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2.СЛУХАЛИ:
Барабаш С.О. звернулася до Липового Р.О. з проханням підготовити
проект про скасування рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 року №7.
ВИРІШИЛИ: виконавчому комітету підготувати проект рішення міської
ради на наступне засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
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«утримались» - 0 чол.
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Барабаш С.О. запропонувала завершити засідання постійної комісії
Старобільської міської ради з питань депутатської діяльності, законності,
правопорядку та інформації.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 6 чол.
«проти» - 0 чол.
«утримались» - 0 чол.

Голова постійної комісії

С.О.Барабаш

М.А.Моложон
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Секретар комісії

