ДОJIИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКJIИКАНН,I
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засiдання постiйноi KoMiciT з питirнь дiяльностi рали, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii
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ДОЛИНСЬКА РАЙО_ННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОI ОБЛАСТI
Постiйна комiсiя з питань дiяльностi ради, регламенry, законностi,
запобiгання та протидii корупцii

рпlIЕння

Ns/

вiд 25 вересня 2018 року
м. ,Щолинська

Про розгляд скарги гр. Слiпко I.B.

Розглянувши скарry гр. Слiпко I.B. щодо образ на свою адресу вiд дегryтата
районноi ради Са,'rова Г.В,, пояснення деп}"тата районноi ради Салова Г.В.,
комiсiя вiдмiчае насryпне.
Вiдповiдно до ст.28 Конститучii Укра'iни кожен мас право на поваry до
його гiдностi, HixTo не може бути пiдданий катуванню, жорстокому,
нелюдському або такому, що приних(у€ його гiднiсть, поводженIlю чи
покаранню.
Вiдповiдно до ст. 18 Закону Украiни <Про статус депутатiв мiсцевих рад>
депутат мiсцевоi ради зобов'язаний додержуватися Конституцii та законiв
Укра'rЪи, aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, реглirменту
ради та iнших нормативно-праsових aKTiB. що визначають порядок дiяльностi
ради та i'i органiв.
Згiдно з вимогами ст. 8 Закону Украiни <Про статус детгутатiв мiсцевих
громади.
рад> депутат мiсцевоi ради як представник iHTepeciB територiальнот
виборчiв свого виборчого окруry та член ради, здiйснюючи депутатськi
повноваженнJl, повинен дотримуватися таких правил депутатськоi етики:
керуватися у своiй дiяльностi та поведiнцi загальновизr]аними принципами
гiдностi; не доIryскати образливих висловлювань, не
порядностi, честi
у публiчних виступах недостовiрнi або неперевiренi вiдомостi
"r*op""ro"y"ur"
стосовно органiв Державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, об'сднань
громадян, пiдприсмств, установ i органiзацiй, ix керiвникiв та iнших посадових
чи службових осiб, детryтатських груп, фракцiй, окремих деп),татiв мiсцевих

i

рад,

РегламентоМ ради чи статутоМ вiдповiдноi територiа.T ьноi громади мож},ть
бlти встановпенi також iншi правила депутатськот етики та заходи впливу
щодо тих депутатiв мiсцевих рад, якi поруш},]оть цi правила.
регламентом ,щолинськоi районноi ради сьомого скJIиканttя депугат ради,
здiйснюючи депутатськi повноваження, повинеIr дотримуватися таких правил

депlтатськоi етики:

не

принижувати честi

та гiдностi

виборчiв, iнших

депуrатiв, посадових

i

службовпr осiб органЬ державноi вла.щ та органЬ

мiсцевого самоврядrваrrпя, пi.щриемств, устапов i органiзацiй.

постifu а койсiя ВиРПIIиJIА:

1. Рекомендrватп депугату райоlпrоi рад; Салову Г.В. яе дотryскатп
нейтпrу поведiкчr при здйснекri ннм дец/татськик повноважень та
неухильЕо дФримуватись норм децдатськоi етики, впкладенпх у
вщевказаЕих нормативЕIlх дочдлентах
Застутппк юлови
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