
· БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

··г Про BHeCeННJI змін та доповнень до Регламенту l 
Броварської міської ради IV скликання 

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 06.10.04 Н!! 20SS-IV 
"Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст. ЗЗ Регламенту Броварської міської ради IV скликання, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань Регламенту, депутатської 
етики та контроJПO за виконанням рішень міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до Регламенту Броварської міської ради IV 
скпикання. 

2. У статті 27: 
1) частину четверту викласти в наступній редакції: 
"4. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення 

міською виборчою комісією на засіданні ради рішеННJI про його обрання і 
закінчуються в момент вступу на цю посаду іlППОЇ обраної відповідно до 
закону особи, крім випадків дострокового припинеННJI його повноважень. 
Уразі дострокового припинення повноважень міського голови чи 
неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського 
голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово 
здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинеННJI 

повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного 
міського голови відповідно до ЗаІ(ОНУ; 

2) частину п'JI1Y доповнити реченням такого змісту: "У разі достроково 
припинення повноважень міського голови міська рада призначає та 
проводить вибори міського голови замість того, який вибув, згідно із 
Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, 
селищНих, міських голів" у стотридцятиденний період з моменту 

'. . . .. " 
ДO~TPOKOBOГO припинення иого повноввх(ень . 
~;}І~стииу другу статті 28 доповнити абз~ом такого змісту: "- у випадку, 
передбаченому частиною четвеРТОIО стаТТІ 27 цього Регламенту, здійснює 
:.':...... . . " 
повноваження МІСЬКОГО голови · 
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4. Контроль за виконанням даного рішеННJI покласти на постійну комісію з 
питань Регламенту, депутатської етики та контролю за виконаННJIМ рішень 
міської ради. о 

Міський гопов 

• м. Бровари ,~, 
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в.о. Антоненко 



поДАННЯ: 

Секретар ради 

пОГОДЖЕНО: 

ЗавідyJоча JОРИДИЧНИМ 

відділом 

Завідуюча загальним 

відділом 

Голова постійної комісії 
з питань Регламенту, депутатської 

етики та контроmo 

за виконанНJIМ рішень міської ради 
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