БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Броварської міської ради
від

3 лютого 2011

року

N"Q 148-06-06

«Про затвердження Регламенту
Броварської міської ради Київської області УІ скликання»

Розглянувши подання секретаря ради, відповідно до пункту

першої статті
ст.

26

1 частини

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та врахувавши

8

рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики,
діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень
міської ради, Броварська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Київської

Доповнити

статтю

області

скликання

УІ

6

Регламенту
абзацами

Броварської
такого

міської

ради

«Сесії

ради

змісту:

проводяться гласно. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення
про проведення закритого пленарного засідання. Таке рішення приймається

більшістю голосів від загальної кількості депутатів міської ради.
Під час проведення закритого пленарного засідання ради в сесійній залі
можуть бути присутні лише депутати Броварської міської ради, міський
голова,

а

також

доповідачі

по

питаннях

порядку

денного

та

особа,

відповідальна за ведення протоколу. Проведення відео-, аудіо запису на
закритих пленарних засіданнях ради забороняється.»

2.

Внести зміни до статті

17

Регламенту Броварської міської ради

Київської області УІ скликання, а саме: абзац

5

«Аудіо-, відеозапис на

пленарному засіданні міської ради здійснюється запрошеними особами лише
за згодою депутатів шляхом голосування більшістю голосів від загального
складу. Рішення приймається на пленарному засіданні більшістю голосів
депутатів від загального складу.» виключити.

3.

Доповнити Главу

1

Розділу ІІ Регламенту Броварської міської

ради Київської області УІ скликання статтею

17-1

такого змісту «Аудіо-,

відеозапис на пленарному засіданні міської ради здійснюється лише за
згодою депутатів, крім випадків, передбачених ст.

4

даного Регламенту.

Рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу
ради.»

Розділ

4.

V

Регламенту Броварської міської ради Київської області

УІ скликання доповнити статтею

наступного змісту: «Депутат ради як

88-1

представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого
округу

та

член

ради,

здійснюючи

депутатські

повноваження,

повинен

дотримуватися таких правил депутатської етики:
керуватися

1)

загальнодержавними

інтересами

та

інтересами

територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його
обрано;

не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в

2)

корисливих цілях;
керуватися

3)

у

своїй

діяльності

та

поведінці

загальновизнаними

принципами порядності, честі і гідності;

не розголошувати

4)

таємницю,

яка

відомостей, що

охороняється

законом,

становлять державну або іншу

інших

відомостей

з

питань,

що

розглядалися на закритих засіданнях ради чи ії органів і не підлягають за їх

рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого
життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи

стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
не

5)

допускати

образливих

висловлювань,

не

використовувати

у

публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
підприємств, установ і організацій, Їх керівників та інших посадових чи

службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих
рад;

6)

не

приймати

будь-яких

гонорарів,

подарунків,

не

отримувати

винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням
ним депутатських повноважень.

Депутатам забороняється вносити до сесійної зали та використовувати

під час проведення пленарних засідань ради плакати, лозунги, гучномовці,
інші

предмети,

використання

яких

може

перешкоджати

проведенню

пленарного засідання; порушувати громадський порядок; будь-яким іншим
чином заважати роботі депутатів ради.

За рішенням головуючого або за пропозицією депутата, підтриманою
більшістю присутніх на пленарному засіданні депутатів, особи, які порушили
вимоги частини

2 цієї статті,

зобов'язані покинути сесійну залу.»

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

міської ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності засобів
масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради.

Міський голова

м. Бровари

N2
від

____

І.В. Сапожко

