
ПРОЕКТ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
VI скликання від 03 лютого 2011 року №148-06-06 

«Про затвердження Регламенту Броварської міської ради 
Київської області VI скликанню) 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 та пунктів 13, 14 статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши рекомендації постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням рішень міської ради, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА; 

1. Внести зміни до «Регламенту Броварської міської ради Київської області VI скликання», а саме: 
1.1. Сіатпо 12 викласти у наступній редакції: 

«Розпорядження про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів 
телефонограмою, а до населення через засоби масової інформації та шляхом розміщення 
відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті ради, не пізніше як за 10 днів до сесії, а у 
виняткових випадках-не пізніше як за дань до сесії із зазначенням часу скликання, місця 
проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії міської ради». 

1.2. Стагпо 19 викласти у наступній редакції: 
«Проекти рішень на пленарні засідання міської ради виносяться міським головою, 

секретарем міської ради, депутатами, постійними комісіями, заступниками міського голови, 
начальниками управлінь, яіддіттги, інших виконавчих органів ради не пізніше, ніж за 15 днів 
до сесії міської ради». 

13. Статтю 69 доповнити абзацами наступного змісту: 
«Дата, час, місце проведення засідання постійної комісії та питання, які виносяться на 

розгляд постійної комісії, доводяться до відома депутатів не пізніш як за 3 дні до засідання 
комісії». 

. «Проекти рішень та інші документи, які виносяться на розгляд постійної комісії, 
повинні бути доступні для ознайомлення депутатами не пізніше як за день до засідання 
комісії». 

1.4. Перший абзац статті 101 викласти у наступній редакції: 
«Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть 

об'єднуватися у депутатські фракції До складу депутатських фракцій можуть входити також 
позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій 
Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської 
ради може входити до складу лише однієї фракції». 

1.5. Статтю 101 доповнити абзацом наступного змісту: 
«Депутатська фракція реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює 

депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове 
повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням ії назви, персонального 
складу та партійної належності членів депутатської фракції та депутатів, які уповноважені 
представляти фракцію. Після надходження необхідних документів міський голова на 
пленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію 
депутатської фракції, II кількісний склад». 

2. 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 І В. Сапожко 

м. Бровар и 
від 


