
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят третьої чергової сесії восьмого скликання

26.01.2023 м. Березань № 41

Про роботу комісії
з розгляду подання
Броварської окружної прокуратури

Відповідно до статей 26, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні“,  на виконання подання в порядку частини  3  статті  65-1  Закону
України  „Про запобігання корупції“  Броварської окружної прокуратури від
04.01.2023  №  52/1-97  вих-23,  керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від  13.06.2000  №950  „Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,  та осіб,  які для цілей Закону України
„Про запобігання корупції“  прирівнюється до осіб,  уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування“, статті 65-1 Закону
України  „Про запобігання корупції“,  статей  8,  37,  38  Закону України  „Про
статус депутатів місцевих рад“,  рішення Березанської міської ради п’ятдесят
першої позачергової сесії восьмого скликання від  05.01.2023  №9,  за
результатами роботи Комісії з розгляду Подання Березанської окружної
прокуратури, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Відмовити в проведенні службового розслідування відносно депутата
Грицуна Юрія Васильовича в порядку постанови Кабінету Міністрів України
від  13.06.2000  №  950  „Про затвердження Порядку проведення службового
розслідування стосовно осіб,  уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування,  та осіб,  які для цілей Закону України  “Про
запобігання корупції“  прирівнюється до осіб,  уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування“,  оскільки депутат міської
ради не є працівником Березанської міської ради та її виконавчих органів.

2.  Визнати дії депутата Грицуна Юрія Васильовича такими,  що не
відповідають етиці депутата місцевої ради.



3. Схвалити звернення депутатів Березанської міської ради восьмого
скликання та направити до Київської обласної організації політичної партії
„Опозиційна платформа – за життя“ щодо внесення пропозиції про відкликання
депутата Березанської міської ради восьмого скликання Грицуна Юрія
Васильовича за народною ініціативою місцевою організацією за порушення
депутатом Закону України „Про запобігання корупції“, що встановлено
судовим рішенням, яке набрало законної сили, що додається.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з регламенту, децентралізації влади, депутатської
діяльності, етики, правопорядку, законності та захисту прав громадян (Саєнко
С. М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Мосінзову І. О.

Міський голова (підпис) Володимир ТИМЧЕНКО



Рішення розроблено уповноваженою особою з питань запобігання та
виявлення корупції

Головний спеціаліст юридичного
сектору, уповноважена особа з
питань запобігання та виявлення
корупції

Ірина МАРТИНЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів

Секретар міської ради

Іванна МОСІНЗОВА

Сергій ГУРА

Керуючий справами виконавчого
комітету

Лариса КОЧУР

Завідувач юридичного сектору Людмила ОЛЕКСІЙЧУК

Голова постійної депутатської
комісії міської ради міської ради з
регламенту, децентралізації влади,
депутатської діяльності, етики,
правопорядку, законності та
захисту прав громадян Сергій САЄНКО



СХВАЛЕНО
Рішення п’ятдесят третьої

чергової сесії Березанської
міської ради восьмого

скликання
26.01.2023 № 41

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Березанської міської ради

до Київської обласної організації політичної партії „Опозиційна платформа
- за життя“

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 38 Закону України „Про статус
депутатів місцевих рад“ підставами для відкликання депутата місцевої ради за
народною ініціативою можуть бути порушення депутатом місцевої ради
положень Конституції України і Законів України, що встановлено судовим
рішенням, яке набрало законної сили.

Частиною 3 статтею 8 вищезазначеного Закону передбачено, що на
депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України „Про запобігання
корупції“.

Депутат Грицун Юрій Васильович був обраний депутатом Березанської
міської ради восьмого скликання від Київської обласної організації політичної
партії „Опозиційна платформа - за життя“.

Будучи депутатом Березанської міської ради порушив вимоги Закону
України „Про запобігання корупції“ та постановою Березанського міського
суду Київської області від 26.04.2022 у справі №356/78/22 визнаний винним у
вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті
172-6 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді 17 000,00
гривень.

Постановою Київського апеляційного суду від 26.12.2022 апеляційна
скарга Грицуна Ю.В. залишена без задоволення, а постанова Березанського
міського суду від 26.04.2022 без змін.

Вважаємо, що наявні підстави для відкликання депутата Березанської
міської ради восьмого скликання Грицуна Юрія Васильовича за народною
ініціативою за порушення Закону України „Про запобігання корупції“, що
встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Згідно зі статтею 38 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад“
право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за
народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких
повноважень) мають місцева організація політичної партії, від якої його обрано
депутатом.

Враховуючи вищезазначене, просимо керівництво Київської обласної
організації політичної партії „Опозиційна платформа - за життя“ внести
пропозицію про відкликання депутата Березанської міської ради восьмого



скликання Грицуна Юрія Васильовича за народною ініціативою місцевою
організацією, від якої його обрано депутатом на підставі статті 8, пункту 1
частини 1 статті 37 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад“

Депутати Березанської міської ради
(список поіменного голосування додається)



023872


