
М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-10-99, 
тел.: (0512) 37-35-42, e-mail: so'v@mkrada.gov.ua, сайт: www.mkrada.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 26565573
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Про розгляд 
інформаційного запиту

Шановний пане Антоне!

На Ваші інформаційні запити від 24.06.2021 вх. №№ Ф-212/02.02.03-09,
Ф-213/02.02.03-09 в межах повноважень, повідомляю наступне.

Відповідно до статті 19 Конституції України та частини 3 статті 24 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові 
особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і 
законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також 
нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Відповідно до частини 1 статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, 
прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма 
розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, 
підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, 
які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

З метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 
інфекцію, спричинену коронавірусом СОУШ-19, керуючись статтею 5 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», Миколаївською міською радою було прийнято 
рішення від 17.03.2020 № 56/110 «Про запобігання поширенню на території міста Миколаєва 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19», яким, зокрема було скасовано до закінчення 
карантину проведення службового та особистого прийомів громадян Миколаївським міським 
головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками 
міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, а 
також у виконавчих органах Миколаївської міської ради та підвідомчих ним комунальних 
установах, підприємствах та організаціях.

Розпорядженням Миколаївського міського голови від 26.10.2020 № 271-р «Про порядок 
роботи виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Миколаївської міської ради
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в умовах карантинних заходів щодо попередження розповсюдження захворюваності на 
гостру респіраторну хворобу СОУГО-19», врегульоване питання, зокрема, доступу громадян 
до будівлі Миколаївської міської ради. Згідно пункту 2 вищезазначеного розпорядження 
міського голови керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради, які працюють у адміністративних будівлях, розташованих за адресами: вул. 
Адміральська, 20, вул. Московська, 13 та просп. Миру, 66-а: організувати прийом і видачу 
документів у паперовому вигляді через пост охорони без допуску відвідувачів до приміщень 
вказаних адміністративних будівель та забезпечити роботу відповідальних працівників з 
відвідувачами за невідкладної необхідності через пост охорони без допуску до будівель. 
Відповідно до пункту 3 зазначеного розпорядження міського голови скасовано на період 
карантину проведення службового та особистого прийомів громадян Миколаївським міським 
головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками 
міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, а 
також у виконавчих органах Миколаївської міської ради та підвідомчих їм комунальних 
підприємствах, установах та організаціях.

Згідно з пунктом 14 Порядку організації та проведення особистого прийому громадян 
міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, 
заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 12.03.2021 № 63р «Про 
затвердження графіка особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської 
ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим 
справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради», вхід громадян до 
адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради в день 
проведення особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, 
першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами 
виконавчого комітету Миколаївської міської ради вільний і не потребує оформлення 
перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу. Вхід громадян до будівлі 
здійснюється через пост охорони.

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», від 22 липня 2020 р. № 
641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2» залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на 
території регіонів встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” 
рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 із запровадженням відповідних 
обмежувальних протиепідемічних заходів.

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 
рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також 
засідань постійних комісій ради.

Відповідно до частин 3, 5 статті 2 Регламенту Миколаївської міської ради VIII 
скликання, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/35 (далі 
-  Регламент) сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім



присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань 
визначається Радою відповідно до закону.

Для розміщення громадян, представників засобів масової інформації та інших 
суб’єктів, які за законом мають право бути присутніми на відкритих засіданнях Ради, 
передбачаються та встановлюються відповідні місця для сидіння. Кількість присутніх 
обмежується наявною кількістю місць у відповідному секторі залу. Відмова у доступі на 
засідання міської ради можлива лише у випадках, передбачених Регламентом.

Гласність засідань Ради забезпечується прямою трансляцією її засідань по телебаченню 
або в мережі Інтернет, розміщенням протоколів засідань Ради, поіменних голосувань, її 
проектів рішень та рішень на офіційному вебсайті Ради (https://mkrada.gov.ua), а також 
іншими способами, встановленими чинним законодавством та/або окремими рішеннями 
Ради.

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
у виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний, зокрема, визначити і оприлюднити 
дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного 
разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів 
територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

З огляду на вищезазначене, повідомляю, що в період встановлення в м. Миколаєві, який 
є обласним центром Миколаївської області, «зеленого» «жовтого», «помаранчевого» та 
«червоного» рівнів епідемічної небезпеки, для забезпечення роботи органів місцевого 
самоврядування діяли та діють норми, передбачені Постановами Кабінету Міністрів 
України, якими встановлено карантин та запроваджено обмежувальні протиепідемічні 
заходи з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та норми, встановлені актами 
Миколаївської міської ради та міського голови, які регулюють доступ громадян до будівлі 
Миколаївської міської ради, кабінетів посадових осіб місцевого самоврядування, пленарних 
засідань сесій міської ради та засідань постійних комісій міської ради.

Відповідно до вимог чинного законодавства та Регламенту на постійній основі 
забезпечено проведення прямих трансляцій пленарних засідань Миколаївської міської ради у 
прямому ефірі КП «Телерадіокомпанія «МАРТ» та на офіційній сторінці Миколаївської 
міської ради у Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2LMIYiWvMwHm7uWXT9JY6A, та засідань постійних 
комісій міської ради на вищевказаній офіційній сторінці Миколаївської міської ради у 
Youtube.

Чинним законодавством передбачено, що депутат Миколаївської міської ради, як 
депутат місцевої ради, не є посадовою чи службовою особою місцевого самоврядування, не 
працює в раді на постійній основі та не має службових обов’язків, у зв’язку з чим депутат 
Миколаївської міської ради самостійно встановлює режим роботи депутатської приймальні. 
Графік особистого прийому громадян депутатами Миколаївської міської ради VIII скликання 
узагальнено згідно з інформацією, наданою депутатами міської ради, та оприлюднено 
управлінням апарату Миколаївської міської ради на офіційному сайті Миколаївської міської 
ради за посиланням - https://mkrada.gov.ua/content/grafik-priyomu-gromadyan-deputatami- 
mmr2.html.

Станом на момент надання відповіді на Ваш інформаційний запит, в м. Миколаєві 
встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки, у зв’язку з чим додаткові обмеження 
щодо відвідування будівлі Миколаївської міської ради, пленарних засідань сесій міської ради 
та засідань постійних комісій міської ради відсутні.
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Додатки:
1. Електронна копія розпорядження Миколаївського міського голови від 26.10.2020 № 

271-р «Про порядок роботи виконавчих органів, комунальних підприємств та установ 
Миколаївської міської ради в умовах карантинних заходів щодо попередження 
розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19».

2. Електронна копія рішення міської ради від 17.03.2020 № 56/110 «Про запобігання 
поширенню на території міста Миколаєва гострої респіраторної хвороби СОУШ-19».

3. Електронна копія розпорядження міського голови від 12.03.2021 № 63р «Про 
затвердження графіка особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської 
ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим 
справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради».

З повагою,
секретар міської ради

Ю. Лантух 

О. Ничипорчук

Д.ФАЛЬКО

А. Циганков


