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Розділ І. 3АГAJIЬШ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стаття 1. 
Цей регламент ВlІзначає порядок ДЇJIльноcri міської ради - предcrаввицького органа 

місцевого самоврядування, ЩО предcrавляє територіальну громаду міста Бровари та 
здійснює від їх імені та в ЇХ інтересах функції і повноваження місцевого caмoBpвдyвaнвJl, 
визначені КонcrитуцієlO УкраїНІІ, Законом України "Про місцеве самОВРJlДУВання в Украіні", 
<<Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими axrами Украіни. 

Стаття 2. 
Повноваження депутатів міської ради при здійсненні ними своєї дiяnьноcri 

регулюються Законами У країНIf «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцеВIІХ рад та сільських, селИЩНих, міських голів» , "Про craтyc депутатів 
місцевих рад ", ЦІІМ Регламентом, Положеннями про органи, ЩО утворюються міської радою. 

Стаття 3. 
Міська рада є ЮРIfДIfЧНОЮ особою, має печатку із зображенНJIМ Державного Герба 

України та своїм наЙменуваНJlЯМ. Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї 

компетенції згідно чинного законодавства. 
На будинку, де працlOЮТЬ міська рада та її виконавчий комітет, піднімається 

Державний Прапор Українн. 

Стаття 4. 
Діяльність міської раДIІ здійснюється відкрито, гласно, за ВИНJIТКом, що передбачений 

цим регламентом. Гласність роботи міської ради забезпечується в порядку, передбаченому 
3aКOIIOAI Украііlll "про 1l0рядок вuсвіmлеllНЯ діялыlсmіi органів дер:JІСавноС tlЛадu та органів 
А,;сцевого СWllоврядуваllllЯ в Украіні засо6аАIlІ Аlасовоl' ;ІІформаціС" через транcmщiю її 
засідань по телебаченнІО, радіо, публікацію рішень сесії в пресі. Розмір офіційних 
повідомлень, час і обсяг трансляції та публікацій визначаються міською радою. 

Стаття s. 
Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого 

,комітету, відділів, управлінь та інших виконавчих органів є державна. 

Розділ п. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ 

Глава 1. Організація роботи сесіі міської рОД11 

Стаття 6. 
Сесії міської ради є основною формою її діяльноcri і відбуваються у вигляді пленарних 

засідань ради, а також засідань постійних комісій ради . Сесії можуть бути черговими і 
позачерговими. 

У разі потреби рада може прийняти рішеВВJI про проведеННJI пленарного засідаввя 
впродовж кількох днів, а також про оголошеННJI перерви в пленарному засіданні ДJUI 
опрацювання документів, проведеННJI засідань постійних комісій ради, депутатських груп та 
фракцій, запрошеННJI посадОВlіХ осіб підприємств, установ, організацій тощо. 

Стаття'. 
Перша сесія міської ради нового скnикaнвя скликається міською територіальною 

виборчою комісією не пізніше, нЬк через місяць піcnя обраввя міської ради у правомочному 
складі. її відкриває і веде голова міської виборчої комісії. Він інформує міську раду про 
підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визнання іх повноважеННJI. 



етапи 8. 
Наступні чергові сесії міської ради скликаються міським головою за необхідніcno але 

• •• І 

не РІдше одного разу на квартал, а з питань BlдвeдeННJI земельних ДUlJlНOK - не рідше ніж один 

раз на місяць. 

Стапи 9. 
У разі немотивованої відмови міського голови або немоЖJIИВОcri його скликати 

сесію ради сесія скликається секретарем міської ради. 
у цих випадках сесія міської ради скликається: 
1) відповідно до доручення міського голови; 
2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий СІрок 

пісЛJI надання ПРОПОЗJlції про скликання сесії не менш як однієї третини депугатів від 
загального складу міськоі раДІІ, (lIIКОllовчого KOJllimemy БроваРСЬКОЇJllіськоl'радll; 

З) якщо сесія не СКЛlІкається міським головою у СІроки, передбачені Законом Украіни 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

етапи 10. 
Сесія міської радJl повннна бути також скликана за пропозицією не менш JIК однієї 

третини депугатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради. 

етапи 11. 
У разі, якщо міСЬКllіі голова або секретар міської ради у двотижневий СІрОХ не 

скликають сесію на ВІІМОГУ не менш як однієї третини депутатів від загального складу 
міської ради, виконавчого комітету міської ради, сесія може буги скликана депугатами міськоі 
ради, які станОВЛJlть не менше як I/З від загального складу, або постійною комісією міськоі 
ради. 

Стапи 12. 
Рішення про скликання сесії міської ради дОВОДИТЬCJI до відома депугатів міськоі 

ради і населення не ПJЗНІШ як за 1 О днів до сесії, а у ВИВJIТКових випадках - не пізніш JIК за 
день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, пі передбачаєтьCJI 
ввеcrи на РОЗГЛJIд міської ради. Розпорядження міського голови про СКJIИКaННJI черговоі сесії 
міськоі ради із зазначенням питань, що виносятьCJI на її розгJDIД, місце і час проведення 
публікуютьси в газетах, повіДОМЛJlIОТЬCJI через інші засоби масовоі інформації 

Проекти рішень ради та інші документи надаютьCJI депугатам не пізніше JП( за З дні до 
відкритrя сесіІ. 

Стапи 13. 
Позачергова сесія СКЛJlкаєrьси міським головою у двотижневий термін піCJIJI 

надходження пропозиції про її скликання. 
Пропозиція про СІcnикання позачергової сесії може буги подання міським головою 

(секретарем міської ради), деnyraтами міськоі ради, що становлять не менш .як 1ІЗ від 
загального складу ради, виконавчий комітет. 

у цьому випадку до апарату ради надсилаІОТЬСИ підписані ініціатором мотивовані 
пропозиції щодо скликання позачергової сесії із зазначеНВJIМ питань, розгmrд .яких 
пропоиуєтьCJl, проекти рішень ради, оформленими згідно з вимогами глави 2 цього 
Регламенту. . 

Якщо у міського ГОЛОВІ-І Є обrpунтовані зшеречення щодо необхідноcri сКJIИIC8IIIIJI 
позачергової сесії, то вони протягом трьох робочих днів в письмовому вигЛJIДЇ дОВОДJП'ЬCJI 
ініціаторам скликання позачергової сесії. У разі згоди із висновками - міського голови 
ініціатори офіційно віДКЛІІкаlОТЬ свої пропозиції протягом трьох робочих днів. 



У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову сесію вона 
СICJIИ~ється секретарем міської ради в межах строків, передбачених чаcrивою перm~ю цієї 
стат. 

у разі не скликання позачергової сесії міським головою чи секретарем міської ради. 
вона може бути скликана депутатами міської ради, які cтaнOBJDIТЬ не менш як 1/3 віА 
загального складу міської раДІІ, або постійною комісією. 

СтАПИ 14. 
Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії повідоМJUlЄТЬСЯ в 

засобах масової інформації не пізніше, ніж за один день до ЇЇ відкрютя із зазначеНIUIМ питань, 
що пропонуються на розгляд позачергової сесії міської ради. 

Матеріали до позачергової сесії міської ради надаються депутатам не пізніше ніж за 
одну добу. 

еТАПИ 15. 
Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутаriв. 

Реєстрацію проводить апарат раДIІ. 
у разі неможливості ПРllбути на сесію депутати завчасно повідомляють про це 

секретаря ради або міського голову. 
Перед відкриттям сесії головуючий повідомляє присутніх про підсумки реєстрації та 

причини відсугності депугатів 

еТАПИ 16. 
Сесія міської радll вважається правомочною, якщо в її пленарному заСЇАанні бере 

участь більше ПОЛОВИНІІ депутатів від загального складу міської ради. Якщо у процесі 
пленарного засідання з'ясовується, що міська рада є неправомочною, то міський голова 
повинен оголосити перерву і якщо піСJ1Jl прийнятгя заходів кількість депугаriв не відповідає 
вимогам щодо ії правомочності (відсутність кворуму), то міський голова закриває сесію 
міської ради. У разі відсутності квОРУАIУ розпоряджеНIUIМ міського голови сесія переносИ'І'ЬСЯ 
на інший час. 

етапи 17. 
На сесії міської ради можуть буги запрошені народні депутати України, депутати 

обласної ради. помічники-консультанти депутатів міської ради. почесні депутати Броварської 
міської ради з правом дорадчого голосу. При необхідноcri на сесію міської ради 
запрошуються керівники державних, комунальних та інших форм власноcri підприємств, 
установ та організацій, виконавчих органів міської ради. політичних, гр01tlадсьюlХ оргавізацій. 
трудових колективів, преси, радіо, телебачення та iнmi особи. 

Пропозиції щодо кола запрошених подаються не пізніше JIJ( за три дні до пленарного 
заСЇАaннJI постійними комісіями, депугатами, органами, пі вносять питання ДJIJI розгmrдy. на 
nЩставі цих пропозицій секретарем ради формується список запрошених. РішеННJI про коло 
запрошених на сесію ПРJ.IЙмається на пленарному засіданні більшістю голосів депугаriв від 
загального CКJIaдy. 

дпи запрошених на сесію відвоДJ1ТЬСЯ мicЦJI у залі засідань окремо від місць ДJIJI 
депугатів. 

Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, зобов'язані дотримуватися 
порядку. У разі порушення порядку. вони за рішеННJIМ сесії можуть позбавиrися права буги 
приcyrвiми на сесії. 

Аудіо-, відеозапис на пленарному заСЇАанні міської ради здійснюється JJИШе за згодою 
Аепугатів DШJIXом голосування. 



Глава 2. ПлаllуваllllП роБОТlI paAII. Підготовка проектів рішень та іНШl1Х 
докуаlентів сесіі. 

Стапи 18. 
Робота ради планується ІІа півріччя. 
Пропозиції щодо ПllтаНL ДЛЯ розгляду на пленарних засідаННJIX ради ВНОCJlТЬся місьхим 

головою, головаМIf nocтiiillllX комісій, депyrатами, виконавчим комітетом ради. загальними 
зборами громадян. 

Проект плану роБОТIІ раДIІ попередньо РОЗГJUlДається у поcriйних комісіях міської ради. 
вноситься міСЬКIІМ головоlO та затверджується рішенням ради не пізніше останньої сесії перед 
початком нового півріччя 

На пленарних засіданнях радп періодично заслуховується звіт про хід виконання плану 
роботи ради. 

Стапи 19. 
Проекти рішень на пленарні засідання міської ради ВИНОCJlТЬся міським головою, 

секретарем міської радн, депутатами, головами постійних комісій, заступниками міського 
голови, начальникаМIІ управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради не пізніше, ніж за 
12 днів до сесії міської раДІІ. 

Стапи 20. 
Разом з проектом рішення ради подається, JIК правило, пояснювальна записка та 

супровідний лист, що містять необхідне обrpунтування і прогнози очікуваних соціально
економічних та інших наслідків реалізації цього аК1У, або документ, на підставі вого 
підготовлений проект, довідкові статистичні дані з порівНJlЛЬНИМ аналізом тощо. 

Проект рішення раД1l обов'язково повинен мати посилання на нормативно-правові 
апн, на підставі яких ПРllіімається це рішення. 

Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати S сторінок. 

Стапи 21. 
Проекти рішень міської ради візуються на зворотній сторінці відповідно: 

секретарем міської ради; 

головою профільної постійної депyraтськоі комісії; 
заступниками міського голови зriдно з розподілом обов'язків; 
керівником піДПРIІЄМСТВI, організаціі, закладу (у разі необхідвоcri); 
завідуючим 10РИДИЧНІІМ відділом виконкому; 
завідуючим загальним відділом. 

Проекти, пов'язані з фінансуванням передбачених заходів, обов'язково погоджуються 
начальником фінансового управління міської ради. 

Ініціатор проеК1У рішення також погоджує проехт рішеВIIJI lIIJIJIXом візування на 
зворотній сторінці. 

За BВJlВHOcтi зауважень до проепу рішеННJl, вказаний проеп візуються посадовою 
особою, яка має зауваження із припискою "із зауважеННJIМ", JПd викладаються письмово 'IYf 
же або ва окремому аркуш~ який додається до проепу рішеВIIJI. 

Стапи 22. 
Відповідальність за зміст рішевня міської ради иеcyrь в однаковій мірі всі особи, JПd 

його візують. 
Проеп рішень міської радІІ, JПd вимагають доопрацювlIIНJI, секретар міської ради 

повертає особам, які готували проеп, для peдaryвlННJl, перевіряє достовірність ввесених змін. 
Термін доопрацювання проеК1У рішення складає ве більше трьох днів. 

Проепи рішень радІ! повинні містити пункт щодо посадових осіб чи поcriйниx комісій 
рвди, ва JПd покладається контроль за іх викованням. 



Стапи 23. 
Проекти рішень радІІ, подані з порушеНIUIМ цього Регламенту. пiдmlгають повернеВlПO 

особам, які їх внесли. 

ГлаВА 3. Порядок піДГОТОВКI. та розглиду проектів реГУЛИТОРНl1Х актів 

Стапи 24. 
Міська рада затверджує плани діяльності, з підготовки проеxriв 

регуляторних актів на lІаступний календарний рік не пізніше IS грудня 
поточного року, якщо IJIше lІе встановлено законом. 

ПЛан діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити 
визначення видів і lІазв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, 
найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблеННJI проектів регуляторних 
актів. 

Затверджені планн діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. а також зміни 
ДО них оприлюднюються у не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження. 

Якщо реГУЛЯТОрllllЙ орган готує або розглядає проект регуляторного 
акта. який не внесеНІІіі до затвердженого цим регуляторним органом плану 

діяльності з піДГОТОВКIІ проектів регуляторних актів, цей орган повинен внеcrи 
відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього 
проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу. але не 
пізніше дНJI оприлюднеllllЯ цього проекту. 

Стапи 25. 
Розробник проеh.,-у регуляторного акту готує анamз реryляторноro 

впливу та надає в засобах масової інформації повідомлеННJI про оприлюднеННJI проекту 
реryляторного акту та аналізу реryляторного впливу. 

Підготовка аналізу реryляторного впливу здійснюЄ'1'ЬСЯ в порядку. 
передбаченому ст. 8 Закону України "Про засади державної реryляторної 
політики у сфері господарської діяльності" та "Методикою проведеННJI аналізу 
впливу реrynяторного а "-,-у 11 , затвердженою постановою І(абінery Мiнicrpiв 
Украіни від 11.03.04 Н! 308. 

Розробник проекту регуляторного акту оприлюднює проект реryляторного акту та 

аналіз реrynяторного впливу акту на пізніше п' пи днів після повідомлеННJI про оприлюднеННJI. 
Оприлюднення проекту реryляторного акту з метою одержання зауважень і 

пропозицій не може бути перешкодою для проведеННJI громвдських, слухань та будь-JПCИX 
інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акту. 

Стапи 26. 
Строк ПРИЙНJlТl'я зауважень та пропозицій до проекту реryляторного 

акту від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань встановnюЄ'1'ЬСЯ розробником 
і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з ДНJI 
оприnюднеННJI проекту реryляторного акту. 

Одержані ПРОПОЗІІції підлягають обов'JlЗКОВОМУ розгляду розробником на DpO'ПlЗі 10 днів. 

CTA1ТR27. 
На підставі аналізу реryляторного впливу та зауважень від фізичних 

та юридичних осіб. їх об'єднань відповідальна постійна комісія міської ради у 
20-денний crpOK забезпечує підготовку експертного висновку щодо 
реryляторного впливу проекту реrynяторного акту. 

На підставі проекту регуляторного акту. аналізу реryляторного впливу та експертного 
висновку щодо реryляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої 



ВИСНОВКlf про відповідність проеlC1Y реryЛJlТOРНОГО акту вимогам статей 4 та 8 Закову 
України "Про засади держаВIІОЇ peIYJUlТOpHOЇ поniтики у сфері господарської дUшьностї". 

Висновки відповідальної постійної комісії передаються дnя вивченНJI до постійної 
комісії, до сфеРIІ відання якої належить супроводженНJI розглвду проеlC1Y peIYJUlТOpHOГO 
акту у міській раді (далі - головна постійна комісів), за винJIтI(ом випадків, копи відповідanьна 
постійна комісів є головною поcriйною комісією. 

Стаття 28. 
Проект регуляторного акту розглядається на найближчій черговій 

сесії після отримання експеРТlІlІХ висновків постійної комісії. 
РеryЛЯТОРНIІЙ акт ОПРІІЛЮДНЮЄТЬСЯ не пізніше 1 О днів піCJIJI його 

прИЙЮПТЯ на сесії міської paдll 

Статти 29. 
Стосовно кожного регуляторного aICJY здійснюєтеся відстежеННJI його 

результативності в порядh.]', передбаченому "Методикою відстежеННJI результативності 
peIYJUlТOpHOГO акту. затвердженою постановою Кабінету Міністрів Украіни від 11.03.04 N! 
308. 

Строк, виконання за.ходів з відстеження не може буги більше ніж 4S робочих днів. 
3а результатами відстеження результативності розробник peIYJUlТOpHOГO акту гcnyє звіт 

про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в З1\1І у десятидеlПlИЙ термін 
піcnя підписання цього зві1)'. 

3віт про відстеження результативності peГYJUlТOpHOГO акту не пізніше наступного 
робочого дня з дня опрнлюднення цього звіту подається до відповідної постійної комісії 
міської ради. 

Стаття 30. 
ПерегЛJIД регуляторного акту (в разі необхідності) здійсJПOЄТЬСЯ на 

підставі аналізу звіту в порядку визначеному: Законом Украіни ""Про засади 
державної peIYJUlТOpHOЇ політики у сфері господарської дUшьності". 

Статrя 31. 
Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснеННJI 

державної реryЛJlТOРНОЇ політики виконавчими органами міської ради. 
Відповідальна постійна комісів міської ради готує і попередньо 
розгmrдає питання щодо звіту міського голови про здійснеННJI державної 

peIYтrropHoi політики. 
Щорічний звіт оприлюднюються ШЛJIXом його опубniкyванвв в друкованих 

засобах-масової інформації ради 

Cтa1ТJl 32. 
Посадові особи місцевого самовряду81ВНJ1, винні у порушенні порядку 

peIYJUlТOpHOЇ дїJInЬHocтi, встановленого Законом Украіни "Про засади 
державної peIYJUlТOpHOЇ поniтики У сфері господарської діяльності", 
притвryються до ДИСЦІ-ІплінарноІ відповідальності відповідно до чиввого 

законодавства. 

Глава 4. Порядок деllНІІП сесії. 

Стаnи 33. 
Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради ВНОCJ1Ться міським 

головою, секретарем міської ради, постійними комісiJIми, депyraтами і виконавчим комітетом, 



зaranьними зборами громадин не пізніше, ніж за 15 днів до відкрИ1ТJl чергової сесії, а у 
випадках, передбачених ста1їею 14 цього Регламенту. не пізніше, ніж за день до ії відкритrя. 

Пропозиції щодо кожного ПlfТaнНJI, яке пропонуєтьCJI включити до порядку денного 
подаютьCJI із супровіДНIІМ ЛІІСТОМ (пояснювальною запискою) та проепом рішеННJI з цьo~ 
питанНJI, оформленого згідно з ВlІмогами глави 2 цього Регламенту. 

Порядок денниіі сесії доводитьCJI до депугатів, населеННJI відповідно до ст.12 цього 
Регламенту. 

Попередній розгляд ПlІтань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюєтьCJI 
постійними комісіями та іllШIІМIІ органами ради за доручеННJIМ міського голови. 

етапя 34. 
Рішення про заміну, Вllключення, розгляд запропонованих в цілому питань порядку 

денного в іншііі послідовності або перенесенні їхнього розгmrдy на наступні сесії, 
приймаються простою більшістю голосів депугатів від фаlCI'ИЧНОЇ чисельності приcyrнix на 
сесії депугатів міської раДIІ 

За пропозицією головуючого на сесії, групи депугатів, депугата міської ради ПОРЯДОК 
денний сесії може БУТIІ рОЗШllрений рішенням міської ради, якщо йдетьCJI мова про lIИ'l'8.НIUI, 
JПCЇ є невідкладними і зволікання у вирішенні яких є недопустимими та потребують 
термінового вирішення, або іх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчеВНJI. 

При цьому проеh.ї рішення, питання про яке пропонуєтьCJI включити до порядку 
денного сесії, повинен відповідаТIІ ВJlМОГам глави 2 цього Регламенту. 

етапя 35. 
Остаточно порядок денний сесії затверджуєтьCJI міською радою простою більшістю 

голосів від ф8ICJ'ИЧНОї чисельності присутніх на сесії депугатів міської ради. 
При потребі, у порядок денний сесії останнім питанням для розгляду вюпочаєтьCJI 

<сРізне». 

Глава 5. Пленарне ЗRсіДRllllЯ міської paдll. 

етапя 36. 
Ипенарні засідання міської ради провоДJIТЬCJI в сесійній залі або іншому місці. У разі 

необхідності місце проведення сесії визначаєтьCJI депугатами міської ради IIШJIXОМ 
голосувaННJI. Сесійна зала або місце для проведеННJI пленарного засїдaннJI оформmoютьCJI 
державною і міською атрибутикою - гербами і прапорами. 

Стапя37. 
Сесію міської ради відкриває і веде міський головІ, а у випадках, передбачених 

craтreю дев'J1ТOЮ та mР'l1lадlfлmОl0 Регламенту, - секретар міської ради . у випадку, 
передбаченому craтreю одинадЦJlТOю та mpll1lадlfяmою Регламенту, сесію відкриває за 
доручеННJIМ групи депугаriв, з ініціативи пої СICJIИКана cecїJl, одни з депугатів, що входить 
до її СІШаду, а веде за рішенням міської ради - один з депугатів цієї ради. 

Стапя38. 
Головуючий на пленарному засіданні ради: 

відкриває. веде та закриває пленарне засідaвJUI ради, оголошує перерви; 
забезпечує дотримаННJI депугатами норм цього Регламенту; 
оргавізовує розгляд питань порядку деIПlОГО; 

надає слово депугатам та запрошеним; 

оголошує заяви, повідомnеННJl, інформацію; 
ставить питання на голосув8НlUl, оголошує його результати; 
вживає заходи щодо підтримaННJI порядку на пленарному засіданні ради; 
підписує рішення, що прийwrri на сесії; 



- здійснює інші повноваженНJI, що випливають з цього Регламенту. 
Шд час пленарного засіданНJI головуючий yrpИМУЄТЬcJI від коментарів та оцінок щодо 

промовців та їх виступів, крім випадків порушенНJI Регламенту, недодержВННJI деnyraтськоі 
етики пленарних засідань тощо. 

Стопи 39. 
Лічильна комісія YТBOPIOEТbCJI рішенням ради у КЇЛЬкоcri 5 або більше деnyraтів з 

метою забезпечення підрахунку голосів при прийнятri рішень ради та організації процедур 
таємного голосування. Члеllll комісії повинні бути, по можnивоcri, предcrавниками різних 
деnyrатських груп та фракцііі 

Комісія обllрає із свого складу голову, заступника голови і секретаря, про що 
скпадається протокол, Jllшіі доводиться до депутатів. 

у роботі лічильної комісії не можуть брати учаcrь депутати, кандидатури JIКИX виcyнyri 
ДО cкnaдy органів радІІ, що обllраються. У рази висунеННJI члена лічильної комісії кандидатом 
до одного із органів на час проведення голосування і підрахунку голосів депутатів ради , його 
повноваження як члена комісії припиняються. В разі вибугтя одного з членів лічильної комісії 
, незалежно від ПРІІЧІІН , здіііСIІІОЄТЬСЯ його до обранНJI на загальних засадах. 

За підсумками засідаlllJ лічильної комісії по таємному голосуванню cкnaдaєтьCJI 
протокол, який підписуються членами комісії. РішенНJI комісії приймаюТЬcJI проcrою 
більшістю голосів членів комісіі від загального cкnaдy. 

Стопи 40. 
Обговорення Пllтань на сесії раДІІ включає: 

доповідь, заПlІтання доповідачеві, відповіді на НИХ; 
співдоповіді (в разі потреби), запитанНJI співдоповідачам, відповіді на них; 
виступи предстаВНIІЮВ постійних комісій, уповноважених деnyraтських 
фракцій чи груп, депутатів; 
зaкnючне слово доповідача та співдоповідачів. 

для доповіді на пленарному засіданні ради надаєтьCJI до 20 хвилин, співдоповіді - до 10 
хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного спова - до 5 хвилин, ДШІ 
повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур - до 3 хвилин, для виcryпiв З 
процедурних ШIТань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, 
повідомлень і довідок - до 3 ХВИЛІіН. 

В окремих випадках головуючий на пленарному засіданні за згодою ради може 
продовжити час виступу. 

За рішенНJlМ сесії може вcraновnюватиCJI загальний час на виступи, відповіді, 
зanитaнНJI тощо. 

РішенНJI про припинення виступів приймаєтьCJI радою більmiспо голосів від приcyrнix 
деnyrатів у випадках: 

якщо список бажаlОЧlіХ виступити вичерпано; 

у разі закінчення визначеного для виcryпiв часу; 
у разі внесення пропозицій деnyrатів щодо припивеННJI обговорeнНJl. 

Стаnя 41. 
Доповідати питанНJI ІІа пленарному засіданні міської ради мають право: 

міський голов&, 
секретар міської ради, 
голови поcriЙНIiХ депyrатських комісій ,депутатських груп і фракцій, 
депyrати, 

заступники міського голови з питань дЬшьноcri виконавчих органів ради, 
керуючий справами виконкому, 

керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради; 
керіВНИКlі IсомунanЬНlіХ підприємcrв, ycraнoB та організацій. 



Стапи 42. 
На пленарному засіданні міської ради HЇX'ro не може виступати без дозволу 

головуючого. ~рохання про надання слова ДJIJI виступу в обroворенні питань, що 
розглядаються МІСЬКОЮ радою, подається до секретаря міської ради письмово або пiднятrям 

руки. Головуючий надає СЛОВО депутатам міської ради за чергою, встановленою на підставі 
заяв про надання слова або УСННХ звернень. 

у разі надання слова, депугат міської ради називає своє прізвище. 
Міський голова може братн слово для виступу на сесії у будь-JIКИЙ час. Якщо він бажає 

взяти участь в обговоренні, ТО на час свого виступу дenеryє повноваження головуючоro на 
сесії секретарю міської радн. 

Під час ВІІСТУПУ ГОЛОВУЮЧІІЙ та депутати, які беругь участь в обroворенні питання 
порядку денного сесії міської раДIІ повинні угримуватись від критики, комеиraрів виступів 
попередніх депугатів, а ГОВОР"ТIf по сугі питання порядку денного, виcryпy доповідача та 
співдоповідача. 

СтаПА 43. 
Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Зamrraнви 

формулюються коротко і чітко. Депугат, який поставив запитання. може yrочнити або 
доповнити його, а також ОГОЛОСІІТИ, чи задовольняє ЙОГО відповідь. Деnyraтам міської ради. 
які приймають участь У дебатах, запитання не ставляться. 

СтаПА 44. 
Депутат, який не отрнмав з тих чи інших причин словІ, має право здати текст своіх 

виступів до секретаріату для включення їх у протокол сесії міської ради. 

СтаПА 45. 
ПіCJIJI розгmrдy основних питань порядку денноro сесії в питанні "Різне" головуючий 

надає до ЗО хвиnин від загального часу, протягом яких деnyraти обмінюються думками з 
питань, що цікавлять виборців і протягом 10 хвиnин дає роз'яснення щодо іх виконання, 
аналізує виконання доручень, поданих на попередніх сесіц дає протокольні доручення з 
питань, висловлених депутатами. 

Глава б. Порядок ПРllііllЯПЯ рішень на пленарному засіданні РОДІ •• 

Стапя 46. 
ПіCJIJI закінчення обговорення lIИТIUПUI, головуючий на пленарному засіданні міської 

ради оroлошує про перехід до голосування, про спосіб голосування, JПCЩо з цьоro приводу від 
деnyrariв надійшли пропозиції. ПіCJIJI оroлошення головуючим початку roлосування, нixro з 
деnyrariв міської ради не може його переривати. 3 початку roлосувВННJI до ОГОJlошеННJI 
результаriв слово нікому не надається. 

у разі порушення процедури roлосувВННJI проводиться повторне голосування без 

обroворення. 

Стапя 47. 
ІІіД час roлосування проектів рішень ради roловуючий на пленарному засіданні 

спочатку ставить на голосування питання про прийнятrя проекry рішення за основу. ШCJIJI 
прИЙВJ1ТrJl тaкoro рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проепів 
рішень. На голосування ставляться всі пропозиціі іпоправІСИ деnyrariв в порядку іх 
надходження. Шсnи їх ПРIIЙНJIТI'J( чи відхилення ставиться ва голосування питання про 
прИЙВJ1ТrJl рішення в цілому. 



еТА'lТИ 48. 
Перед кожним голосуванням ГОЛОВУЮЧИЙ формулює зміст питаННJI. що буде Cl'aВИТИCJI 

на голосування, погоджує з депyraтами спосіб голосувlННJI, JlКЩО він не визначений 
нормативними актами, ЦІІМ Регламентом, нагадує порядок голосувlННJI та кількіcrь голосів 
необхідних для прИЇtНJI1їя рішення. • 

Після закінчення голосування ГОЛОВУЮЧИЙ оголошує його результати та прИЙНJrre 
рішення. 

еТА'lТИ 49. 
Рішення міськоі раДIІ правомочне, якщо воно ПРИЙНJIТе простою бinьшіC'l1O від 

зaranьного складу міськоі р і1д 11, крім рішення щодо дострокового припивеННJI повноважень 
міського голови та іНШІІХ Вllпадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні 
результатів голосування до загального складу міської ради вкnючаєrься міський головІ, 
якщо він бере участь у пленарllОМУ засіданні міської ради, і BpaxoBYєrьCJI його голос. 

При голосуванні депугат має один голос і подає його «З8». « проти» • чи yrpимуєrьCJI 
від голосування. 

Голосування здіііснlОСТЬСЯ депугатом міської ради особисто в залі засідань або у місці. 
визначеному ДЛЯ таємного голосування, у відведений час. Депyraт міської ради. що був 
BiдcyrнiM У залі засідань під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше. 

еТА1ТИ 50. 
Рішення міської раДIІ ПРllіімаєrься відкритим голосувa&НJIМ (у тому числі поіменним) 

або таємним голосуванням. Рішення міської ради про спосіб голосування приймаєrьCJI 
простою більшістю голосів ПРllсугніх депутатів міської ради. 

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депyraтів. підтриманою 
більшіC'l1O депутатів від загального складу ради. 

При поіменному голосуванні кожен депутат. присутній на сесії. та міський голова у 
списку для поіменного голосування проти свого ПрІіЗ віща особисто робить запис "за". 
"проти" або "yrpимався" та власноручний підпис. 

Секретар ради підраховує голоси, результати голосування заноCJ!ТЬCJI до протоколу. 

Список для поіменного голосування та протокол HaдaєrьCJI головуючому для ДOBeдeННJI 

результантів голосування до відому депутатів. Список для поімеlПlОГО голосування є 
невід'ємною частиноlO протоколу сесії. 

Ста'ІТИ 51. 
Таємне голосування обов'язково ПРОВОДИТЬCJI У випадках обрання секретаря міської 

ради і по ПРИЙНJlТrю рішення про дострокове припинеlПlJl повноважень міського голови та 
інших випадках. передбачених законодавством. Також таємне голосувавня проводитьCJI за 
пропозицією будь-кого з депутатів. підтриманою більшістю депyraтів від загального складу 
ради. Пропозиція про таємне голосування є приоритerною по відвошеlПlЮ до пропозиціі про 
поімеlПlе голосування. 

Голосування ПРОВОДIIТЬCJI в спеціально обладнаному приміщеlПli, де повинна бyrи 
встановлена кабіна та урна для голосування. 

Урна для голосування встановлюєrьCJI таким чином. щоб голосуючий при підходжеlПlї 
до неі обов'язково проходив через кабіну або кімнату для таємного голосувавня. Вхід в кабіну 
або кімнату для таємного голосувaнНJI, вихід з них, а також ШJIJIX від вих до виборчоі урни і 
сама урна повинні бути в полі зору членів лічильної комісії. Депутат може знаходитиCJI в 
ПРиміщенні для голосуванНJI тіЛЬКІ! протягом часу. необхідного для голосувавня. 

Перед голосуванням урна ДJUI голосувавня перевіряєrьCJI і опечатуєrьCJI або 
ПJlомбуєrьCJI головою лі~lIfльноі ~OMiciї ~. при~~~ості .чnені~ комісії. Бю~етені ДJUI голосувавня 
ВИДВЮТЬCJI деnyraтам ГОЛОВОJО Л1ЧИЛЬНОl КОМ1си на ШДСТІВI списку за ПlДIJИсом головуючого. 

Деnyraт. при отриманні бюлетеНIО ДJUI таємного голосування. в списку виданих бюлетенів 
ставить власноручний підпис. 



Бю~етеНі: не .. задіяні в голосув~~ гасяться ~~ початку підрахунку голосів, про що 
робиться ВIДПОВIДНlfJI заПIІС у ПРОТОКОЛІ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ. 

ДО бюлетеня для таємного голосування включаєтьcil питання, з якого проводитьCJI 
голосування та варіаНТJl волеВlIJlвлення, позн~чені словами: "За", "Проти", "Утримавси", 
напроти яких праворуч розташовуються ПОРОЖНІ квадрати. 

ЯКЩО дО бюлетеня включаються кандида'ІУРИ, JIКИX було виcyнyrо В уcraновленому 
законом порядку, то ВОНІІ заПІІСУЮТЬСЯ в алфавітному порядку. mcnя всіх прізвищ, занесених 
до бюлетеня зазначається "Не піДТРIІМУЮ жодного". Праворуч від прізвищ та позначки "Не 
підтримую жодного" розташовуються порожні квадрати. Зразок бюлетеня затверджується 
(встановлюєтьси ) міською радою. 

Підрахунок голосів Прll таємному голосуванні здійснює лічильна KOмicїJI. Перед 
початком підрахунку лі'IJIЛЬНОJO комісією перевіряється цілісність пломби на урні ДЛJI 
таємного голосуванни, про що вказуєтьси в протоколі. 

При підрахунку голосіJJ недійсними вважаються: 
бюлетені невстановленого зразка; 
бюлетені, в ИКІІХ допущено порушення порядку їх заповнення. 

РезультаТIІ таємного голосуванни фіксуються в протоколі, який підписується всіма 
членами лічильної комісіі. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, 
він, не підписуючи протокол, у ПJlсьмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається 
до протоколу. ВказаНl1іі протокол про підсумки голосування з окремими думками членів 
лічильної комісії є невід'ємною чаСТIІНОЮ протоколу сесії. 

Підсумки таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії 
оголошуються головою ліЧIІЛЬНОЇ комісії на пленарному засіданні міської ради та 
затверДЖУЮтьси міською радою шляхом відкритого голосування. 

у результаті таємного голосування рішення вважається прийнятим, JlJCЩО за нього 
проголосувало більше ПОЛОВІІНИ від загального складу депугатів міської ради. 

Стапи 52. 
Рішення міської ради підписується особою, яка головувала на сесії, в П'JIТИДевний 

термін з моменту його прпЙнятгя. 

Стапи 53. 
Рішення міської радн у п'ятиденний строк з моменту йоro прИЙНJ1ТrJl може бyrи 

зупинено місыGм головою і внесено на повторний розгJIJIД міської ради із 
обrpунтуванням зауважень. Міська рада зобов'язана у двотижневий строк повторно 
розгJIJIНYТИ рішення. Якщо міська рада відxиnиnа зауваження міськоro roлови і пiдrвердиna 
попереднє рішення двома третинами депутатів від загальноro складу міської ради, воно 
набирає чинноcri. 

Статrя 54. 
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинноcri з дня іх офіційного 

оприлюднення, JlКЩО радою не встановлено більш пізній строк введення відповідноro рішеВВJI 
в дію. Офіційним оприmодненням рішень є їх публікація в пресі. 

Глава 7. Протокол плеlfарного засідання pnДll. 

Стапи 55.' 
Пленарні засідання міської ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює апарат 

ради (виконавчого комітету ради). 

Стапи 56. 
У протоколі засідання міськоІ ради зазначаються: 
- датІ, час і місце проведення пленарноro засідання міськоІ ради; 



число деnyraтів, обраНIІХ до міської ради і число приcyrнix; 
прізвище та ім' я Biдcyrнix деnyraтів міської ради; 
порядок деННIІЇІ сесії міської ради, прізвище, посада головуючого на засіданн~ 
доповідача та співдоповідача з кожного питання; 
прізвища депутатів міської ради, що приймають участь в обговоренн~ внеспи запит, 
постаВllЛИ ПlIСЬМОВО або усно запитання доповідачам; та посада - ДJUI осіб, що не є 
депутатами міської ради; 

прізвища депутаті в міської ради, які проголосували ІІза" , "проти" , "утримались", 
не ПРllііНЯЛIІ участі в ПРllіінятті рішення ПрИ поіменному голосуванні; 
перелік усіх ПРllііllЯТIІХ рішень із зазначенням числа голосів, поданих "за", ··проти", 
&lУТРlfмалIlС~". кількість депутатів міської ради, які не прИЙВJШИ учаcri в 
голосуваННІ 

Ста1ТЯ 57. 
Якщо сесія міської ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного 

дня окремо. 

Ста1ТА 58. 
Пnенарні засідання міської ради можуть стенографуватися та записуватися на магнітну 

стрічку при наявності відповіДНIІХ засобів. 

Ста1ТЯ 59. 
Протокол засідання міської ради візується секретарем міської ради та підписується 

головуючим на пленарному засіданні ради. 

Ста1ТЯ БО. 
Оригінали протоколів сесш міської ради та записи виступів на магнітній crpі'Щі 

зберігаються в міській раДIІ до закінчення терміну повноважень ради, а ПЇCJIJI цЬОГО здаються 
до міського архіву на постійне зберігання. 

Розділ ш. ПОСТІЙНІ коМІСІЇ МІської РАДИ 

Ста1ТИ бl. 
Поcriйві комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її 

депyraтів, ДJUI вивчення, попереднього розгтщу і пiдroтОВIСИ питань, JПCi НВJlежать до П 
BЇДIВIUI, здійснення контролlO за виконанням рішень міської ради, п виконавчого комітету. 

Статrяб2. 
Поcriйвi комісії міської ради обираються міської радою на crpOK П повноважень у 

складі гоnови, заступника гоnови, секретаря та членів комісії. Протягом терміну своїх 
повноважень міська рада може утворити нові поcriйвi комісії, внести зміни до складу комісій. 
Всі інші питання структури комісії ВI'IРішуються відповідною комісією. 

Статrяб3. 
Депyraт міської ради МО)lсе ВХОДИТІІ до складу пише однієї постійної комісії ради. 

Депyraти міської ради ПрВЦІОІОТЬ у постійних комісіях на громадських засадах.. 
До складу постіЙЮІХ комісій міської ради не можуть бути обрані міський гоnова, 

секретар міської ради. 

Статrяб4. 
Поcriйвi комісії міської ради за доручеВВJIМ ради або за впасною 1В1Ц1ативою 

попередньо РОЗГJJJlДають проеКnI програм соці8JIЬно:-економічвого і культурного розвитку, 
місцевого бюджету, звіТIІ про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про 



~ та розвltто~ відповіДНIІХ галузей го~под~~ського і соціально-культурного будівництв, 
ІІШІJ питання, JlКI BHOCJlТЬCJl на розгJIJIД МІСЬКОІ ради, розробmпoть проеIml рішень міської 
радІ! та готують ВItСНОВКIJ з ЦИХ питань, виступають на cecїJlx ради з доповідвми і 
співдоповідJIМИ. 

етатrи 65. 
Постійні комісії міської ради попередньо РОЗГЛJJдають кандидатури осіб, пі 

пропонуютьCJI длJl обраНИJl, затверджеННJI, призначення або погодження міської радою, 
готують ВИСНОВКlI З ЦІІХ ПlІтань. 

етотrи 66. 
Постійні комісії міської радJl за дорученням міської ради, міського голови, секретаря 

міської радИ або за власною ініціаТJlВОЮ вивчають дівльність підзвітних і підкокrpоnьвих 
міській раді та ВJlконавчому KOmite-ry міської ради органів, а також з питань, віднесених до 
відання міської раДІІ, підпрнємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно 
від форм власності та їх посадовшс осіб, подають за результатами перевірки рекомендації 
на РОЗГЛJlД їх керіВНJlків, а в необхідних випадках - на РОЗГЛJJД ради або виконавчого комітету 
міської ради; здіііснюю'FЬ КОJlТРОЛЬ за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету 
міської ради. 

етатrи 67. 
Постійні комісії міськоі ради у питаннJIX, Jlкі належать до їх відання, та в порвдку, 

визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, уставов, 
організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи. 

етатrи 68. 
ОрганізаціJl роБОТJI постійної комісії міської ради покладаєrьCJI на голову комісії. на 

першому засіданні комісії за поданням голови обираютьCJI заcryпвик голови комісії та 
секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії. Голова комісії 
скликає і веде засіданНJI комісії, дає доручення членам комісії, представЛJJЄ комісію у 
відносинах з іJWIИМИ органами, об'єднаннями ГPOMaдJIВ, підприємствами, уcraновами, 
організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій 
комісії. У разі відсугності голови комісії або немоЖJIИВОсті ним виконувати свої повноважеИВJI 
з інших причин його функції здійснює заcryпвик голови комісії або секретар комісії. 

Статrя 69. 
Засідання постійної комісії міської ради скликаєтьCJI в міру необхідності і є 

правомочним, JlКЩО в ньому бере участь не менш JIК половина від загального складу комісії. 

етатrи 70. . ·м· ..... .. 
За результатами вивчення 1 розгляду питань поСПИВ1 KOМlCB МlСЬК01 ради готують 

висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії міської ради приймаютьCJI 
б"шьшіспо голосів від загального складу комісії і підписуютьCJI головою комісії, а в разі 
його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії 
підписуютьCJI головою і секретарем комісії. 

етатrи 71. 
Рекомендації постійних комісій міської ради пiдmIraють обов'JlЗКОВОМУ РОЗГЛJJДУ 

органами, підприємствами, установами, організацівми, посадовими особами, JIКИМ вови 
адресовані. Про результати розгJlJlдy і вжиті заходи повинно буги повідомлено комісіям у 
встановлений ними строк. 



СтАпи 72. 
Поcriйна ком.ісія Micь~oї p~~.I. ДJUI в~вчеНIUI питань, розробхи проекriв рішень ради 

може ~орюва!1f .ПI~ГОТОВЧI КОМІСО ~ робоЧІ групи з ~алуче~ предсгавників громадськості, 
вчених І спеЦІалІСТІВ. ПlІтання, ЯКІ належать до BIДaНIUI КІЛЬКОХ поcriйних комісій міської 
раді!, можуть за ініціаТIІВОЮ комісій, а також за доручеНIUIМ ради, міського голови, 
секретаря міської paдll розглядатися поcriйними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, 
прийняті nocтiiiНlIMII комісіЯМIІ на їх спільних засіданнJIX, підписуються головами відповідних 
поcriйних комісііі. 

СТАпи 73. 
Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею. 

Поcriйні комісії міської раДIІ діють на підставі Положення, затвердженого міською радою. 

Розділ '\'. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Стапи 74. 
Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа 

її деnyraтів для здіііснеllНЯ контролlO з конкретно визначених міської радою питань, що 
належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і 
пропозиції на розгляд міської радІІ. 

СТАпи 75. 
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та 

завдання, персональниіі склад комісії та ії голову вважаєгься прИЙНJ1ТИМ, JПCЩО за це 
проголосувало не менше однієї третини деnyraтів від загального складу ради. 

Стапи 76. 
ЗасідaНIUI тимчасових контрольних комісій міської ради провоДJIТЬCJI, JП( правило, 

закриri. Деnyraти, міської ради які ВХОДИТЬ до складу тимчасової контрольної комісіі, та 
завучені комісією ДJUI участі в ії роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повивві 
розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. 

СТАпи 77. 
Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради ПРИПИНJПOТЬся з 

моменту ПРИЙНJIТТя радОІО остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісіі, а 
також у разі припинення повноважень міської Ради, па C'l'Ворила цю комісію. 

Розділ v. ДЕПУТАТ l\ПСЬКОЇ РАДИ 

Стапи 78. 
ПовноважеННJI депyraта міської ради починаються з момешу офіційного оголошеВВJI 

міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішеННJI про підсумхи виборів та 
визнання повноважень депyrатів і закінчуються в день першої сесії ради нового 
сICЛИIWПIJI. ПОВНОВa>Jсення депyrата міської ради можyrь бyrи припинені достроково у 
випадках, передбачених законом. 

Стапи 79. r 

Депутат міської ради представ~є iиreреси всієї територі~ної ГP?M~ .. має всю 
повноту прав, що забезпечують иого апивву участь у ДUlЛЬНОСТІ МІСЬКОl ради та 

yrворюваних нею оргаНів, несе .оБОВ~~ІСИ пе~ед вибор~ мi~ЬKOї радою та її орraнами, 
виковує іх доручення. Депyraт МІСЬКОI ради, КРІМ секретаря МІСЬКОl ради, повинен входити до 

складу однієї з поcriйНИХ комісій міської ради. 



етапи 80. 
На час сесій, засідань постійних комісій міської Рад, а також ДJIJI здійснення 

депугатських п~вноважень в інших, передбачених законом випадках, деnyrат міської ради 
звШьНJIється ВІД В1Іконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому 
середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з деnyraтською 
дUшьністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету. 

етапи 81. 
Депутат міської рад.. зобов'язаний брати участь у роботі сесій міської Ради, засідань 

постійної та іНШІІХ комісііі міської ради, до складу яких його обрано. 

етапи 82. 
У разі пропусh.-У депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних 

засідань міської раД1l або засідань постійної комісії міської Ради, невиконання ним без 
поважних ПРИЧІІН рішень і доручень міської ради та ії органів міська рада може звернyrиCJI 
до виборців з ПРОПОЗllцієlO про відкликання такого деnyrата міської ради у встановленому 
законом порядку. 

етапи 83. 
Деnyrат міської раДІ І має право ухвального голосу з усіх питань, які РОЗГJUJДаютьCJI 

на сесіях міської раД1І, а також на засіданнях постійної та інших комісій міської ради, до 
складу яких його обрано. 

етапи 84. 
Деnyrат міської ради має право знайомитися з будь-JIКИМИ офіційними документами, 

ві зберігаються у відповіДНIІХ органах місцевого самоврядування, та робити вШІИСКИ, 
копіюванНJI цих документів. 

Деnyrат міської рад1l має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі 
інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийвятri рішень, 
що зачіпають інтереси виборців чи територіальної громади, від JIXИX його обрано. 

Стапи 85. 
Депугату вида1ОТЬСЯ посвідчеННJI та нагрудний знак депутата встановленого зразка. 

етапи 86. 
Депутат міської ради повинен періодично, але не рідше одного разу на p~ 

зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборЦJIМИ. Рада визначає орієнтовні crpоки 
проведення звітів депутатів перед виборЦJIМИ та сприяє іх організаціі. 

Депутат міської ради інформує раду та ії виконавчі органи про результати обговореВВJI 
його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а 

• • І.... • • 
також про доручеВНJl, дав1 депутаТОВ1 у зв язку з иого депутатською ДUlJlЬВICnO. 

етатrи 87. 
І •• •• 

Депутат міської ради може мати до п:яти ПОМ1ЧВИК1В-консультaиnв, JПQ працюють на 

громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічвика-консультaиra 
деnyraта міської ради, оргавіза~ іх р~БОТИ. та р?Зподin ОБОВ'ЯЗ~ між. ~ ~дійСlПOє 
особисто депутат міської ради, якни несе В1ДПОВ1ДnЛЬВ1СТЬ щодо правОМ1рноcn сво1Х Р1Шень. 

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата міської ради 
визначаютьCJI Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради, пе 
затверджується міської радОl0. 



Розділ \'1. ДЕПУТ АТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАВВЯ 

СТ81ТЯ 88. 
Депутатськиіі заПJlТ - це підтримана міської радою вимога депутата міської ради до 

посадових осіб міської раДJl і її органів, міського roлови, керівників підприємств, ycraнoB 
і організацій незалежно від фОРМIІ власноcri, яхі розташовані або зареєстровані на 
території міста. 

СТ81ТЯ 89. 
Депутатське заПlІтання - це засіб одержанНJI депутатом міської ради інформації або 

роз'Jlснення з тієї ЧІІ іншоі проблеми. Відповідь на запитанНJI може бути оголошено на сесії 
міської ради або дано депутату міської ради в індивідуальному ПОРJlДКУ. ЗапитaннJI не 
вкmoчається до порядку денного сесії міської ради, не оБГОВОРЮЄТЬСJl і рішеННJI по ньому не 
приймається. 

СТ81ТЯ 90. 
Депутатський заПIІТ може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів 

попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі. Запит 
ПЇДЛJIгає вкnюченнJO до порядh.]' денного пленарного засіданНJI міської ради. 

СТ81ТЯ 91. 
Депутатський заПIІТ обговорюється у разі необхідноcri на пленарному засіданні 

міської ради. Міська рада може зобов'язати відповідний орган подати у вcraновлевий 
нею строк звіт про виконання рішенНJI по зaпmy депутата міської ради. Орган або 
посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у вcraновлевий міською 
радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської 
ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розгJlJlНYТO у вcraновлений міською 
радою строх, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депугатові 
міської ради, Jlкий вніс запит, і запропонувати інший строх, пий не повинен перевищувати 
один місяць з ДНJI одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідвоcri РОЗГJDJДаєrьCJI 
на пленарному засіданні міської ради. 

СТ81ТЯ 92. 
Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депyraтсьІСИЙ запит. За 

резупьтатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обroвореННJl, JПCЩО на 
цьому напОJIJlI'8є не менше 1/4 присугніх на засіданні депyraтів міської ради. Посадових 
осіб, до JIКИX звернyrо запит, своєчасно інформують про дату та час обroвореlПlJl відповіді 
на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути приcyrнi на 
цьому засіданні міської ради. 

За результатами РОЗГЛJlДУ відповіді на депугатсьІСИЙ запит міська рада приймає 
відповідне рішенНJI. Міський голова або секретар міської ради на сесіі інформує депугатів про 
вихон8IПIJI депутатських запитів. При необхідності (на розсуд депугата) депугатський запит і 
відповідь на нього доводиться безпосередньо або через засоби масової інформації до виборців. 

СТ81ТЯ 93. 
Пропозиції і зау~а)l(еННJI: висловлені деnyr~:ами ~CЬKOЇ Рa.J:tИ на сесіях міської ради 

або передані в ПИСЬМОВІЙ фОРМІ. ~оловуючо~ на ~ пле~арних зас1Д8ННJIX, РОЗГJIJIД8ЮтьCJI 
радою або за ії дорученНJIМ поC'l'1ИНИМИ коМlС1JlМИ Мlсько! ради чи надсилаються на розгJIJIД 

підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої 
влщ органів місцевог? самОВРJlду88ННJ1,. кер~никаМ ~ідп~Відних підпри~ств, y~~B: 
організацій незалежно ВІД форми власносц JIX1 зобов:JJЗ8Н1 рОЗГJlJlВyrи ЦІ пропозицu 1 



зауважеНIUI у строки. встановлені міської радою. і про результати розгmщy повідомити 
безпосередн~о депrrаriв міської ради, JПCЇ внесли пропозиції чи ВИCnОВИJШ зауважеНВJl, а 
також ВІДПОВІДНУ Мlсьху раду. 

Міська рада та ії виконавчі органи забезпечують виконВIIВJI пропозицій і зауважень 
депyrariв міської ради. схвалених радою. інформують депyrariв про реалізацію пропозицій 
і зауважень. внесених НИМИ на сесіях міської радИ. 

Розділ vп. ДЕПУТАТСЬКІ ГРYDИ ТА ФРАІЩІЇ 

Стаття 94. 
для спільної роботи по здійсненню депугатсьхих повноважень у виборчих округах 

депyraТ1f міської ради можyrь на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депyraтсьхі групи. 

Стаття 95. 
Депyraти міської ради об'ЄДНУЮТЬСJl в депугатсьхі групи за спільністю проблем, JПCЇ 

вони вирішують. або іншими ознаками. ПовноважеНIUI депугатсьхих груп є похідними від 
повноважень депyraта міської радн, передбачених Законом про сгатус депyrariв місцевих рад 
та цим Регламентом. 

Членство депугата міської ради в депyraтській групі не звinьНJIЄ його від персональної 
відповідальності за здійснеННJI своїх депугатських повноважень . 

Стаття 96. 
Депугатська група може буги угворена в будь-JIICИЙ час протягом строху повноважень 

міської ради за рішеННJIМ зборів депугаriв міської ради. JПCЇ ВИJlВИJШ бaжaRНJI увійти до її 
cкnaдy. Депугатська група скnадаєтьCJI не менш JIX з п' JIТИ депугаriв міської ради. 

Стаття 97. 
Депугати міської ради, JПCЇ входить до cкnaдy депyraтської групи, обирають особу. па 

очолює депугатсьху групу. Депугатсьха група реєструєтьси міською радою за подВIIНJIМ 
особи, .па очолює депугатсьху групу. до JlXоro додаєтьси підписане депугатами цієї 
групи письмове повідомnеННJI про сформув8ИНJI депутатської групи із зазначеlПlJlМ П 
вазви, персонального cкnaдy та паpriйної належності членів групи та депугаriв. JПCЇ 
уповноважені представЛJIТИ групу. 

Депутатські групи можуть угворюватиCJI на визначений ними період, але не 01JlЬше 
ніж на строк повноважень міської ради. 

Статти'8. 
Дiвnьвicть депyraтської групи ПРШIИНJIєтьCJI: 
1) У разі вибyrrJl окремих депутаriв міської ради, внаслідок чого n чисельність сгає 

мевmою. ніж встановлено ст. 96 цього Р~гл~енту;. _ . 
2) У разі ПРИЙНJIТI'JI депутатами М1СЬК01 ради, JIК1 BXOДJIТЬ до n cкnaдy. Р1ШеRВJI про 

розпуск депугатської групи; 
3) шсnи заківчеRВJI строху, ва JIКИЙ депyraти ~CЬKOЇ ради об'єдналиCJI в депутатську 

ГРУПУ. або строху повноважень міської ради. 

Стапи 9'. 
Міська рада СПРИJIЄ дUшьвості зареєстрованих нею депугатських груп, координує іх 

роботу і може заслуховувати повідомnеВВJI про їх дiJInьнicть. 

Статти 100. 
Депyraти міської ради ва основі єдності погJIJIДЇВ або паpriйвоro членства можугь 

об'єднуватиCJI у депугатсьхі фракції з чисельністю не Meвme п'J1ТИ депугаriв міської ради. До 
cкnaдy депутатських фракцій можуть входити також позапаpriйвi депугати міської ради, яхі 



підтрИМYJоть політичну спрямованість фракцій. ПОРJIДок вступу до фракціі та вихо"" з не" 
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визна~~єть.ся самою paK~IЄIO. епугат MI~ЬKOЇ ради ~оже ВХОДИИ до складу пише однієї 
фракцll. РІшення про об єднання депугаnв у фрaкцtю доводиться до відома депyrатів 
міської ради ГОЛОВУЮЧІІМ на пленарному засіданні міської ради. 

ОрганізацiJI діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову. 

Статrя 101. 
Деnyrатські ГРУПІІ, фракції мають право: 
1) на пропорціііне предстаВНIІЦТВО в постійних та тимчасових KOмicїJIX міської ради; 
2) поп~редньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи 

затверджує МІська рада, 

З) на гарантоваНllіі ВІІСТУП свого представника на пленарному засіданні міської ради з 
кожного питання ПОРЯДI\"у деНIІОГО сесії міської ради. Деnyrатська група, за ініціативою пої 
розглядається ПlІтання ПОРЯДI\"у денного, має право для заключного спова свого представника 

після припинення дебатів перед голосуванням; 

4) об'єднуваТIІ ЗУСІІЛЛЯ З іншими групами, фракцiJIми для cтвopeННJI більшості в 
міській раді ЧІІ ОПОЗllціі, 

5) здіііснюваТIІ інші права, передбачені законами України. 
Жодна депутатська група не має права виступати від імені міської ради 

Статrя 102. 
Депугати і депутатські фракції можуть вільно співробітничати між собою шляхом 

yrвopeННJI деnyrатських об'єднань і неформальних груп, які не пiдnягaють реєстрації і не 
мають прав, встановлеНlІХ ЦІІМ Регламентом 

Розділ VIП. МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Статrя 103. 
Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Міський 

голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, ПРJIМого 
виборчого права ШЛJIXом таємного голосування строком на чотири роки в порвдку, 

визначеному законом, і здійснює свої повноважеННJI на постійній основі. 

Статrя 104. 
Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засід8ННJIX. 

Статrя 105. 
Міський голова не може буги депугатом будь-пої ради, суміщати свою службову 

діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викnадацькоі, 
наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою дiяnьніС11О, 
одерж;увати від цього прибугок. 

Статrи 106. 
Повноваження міського голови починаються з моменту оголошеННJI міською виборчою 

комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в 
момент вступу на цю посаду іншої обраної відпо~іднО до закону особи, крім ВJШВДІСів 
дострокового припинення його повноважень. У разІ дострокового припинення повноважень 
міського голови чи неможливоcri ВIПСОНaнRJI ним своїх повноважень, повноважеlПlJl міського 
гоnови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені 
повноважеНВJI з моменту дострокового приnивеВВJI повноважень міського гоnови і до 
моменту вступу на посаду новообраного міського гоnови відповідно до закову. 

Повноваження міського голови можуть буги припинені достроково у виnадхах, 
передбачених Законом Украіни «Про місцеве самоврядування в Украіни». 



Повноваження міського ГОnОВl1 можyrь бyrи припинені достроково також, JllCЩо він 
порушує КОНСТlnyціJO УкраїНIІ або ЗаКОНІ! Украіни, права і свободи ГPOMВДJIН, не забезпечує 
з~снення Haд~НlIX ііому повноважень або міською радою ПРИЙНЯТО рішеННJI про недовіру 
МІському ГОЛОВІ. 

За наявності зазначеНІІХ підстав повноваження міського гоnови можyrь бyrи ПРИJПIНені 
достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішеНIUIМ міської ради, приiburrим 
DШJIXом таємного голосування не менш як двома третинами гоnосів депyrаriв від загального 

складу міської радІІ. 

ПРОПОЗllції про недовіру міському гоnові вносяться на розгляд міської ради не менш JIК 
третиною депутатів міської paAII від загального складу міської ради. Рішення про проведенВJI 
місцевого референдуму ЩОДО дострокового припинення повноважень міського гоnови 
приймаються міською радою як за власною ініціативою, так і на вимоry не менше як однієї 
десятої чаСТИНIІ громадян, що ПРОЖlІває на території міста і мають право гоnосу. 

У разі КОЛІ І ПlІтаНIІЯ про дострокове припинення повноважень міського гоnови 
1'" • • .. 

розглядається не у зв язh.-У З ІІОГО заявою, пленарне заСІДання веде секретар МІСЬКОІ ради. 

Міська рада заслуховус 

доповідь предстаВНlІка від депутатів міської ради і відповіді доповідача на питання (ПЩО 
питання порушено за ініціаТIІВОЮ депутатів міської ради); 
співдоповідь постіііноі комісії міської ради з питань регnаменту, депyrатської етики, 
діяльності засобів масової інформації та контроnю за виконанням рішень міської ради; 
виступ міського ГОЛОВІІ та ііого відповіді на запитання. 

У разі дострокового ПРИПlІнення повноважень міського гоnови міська рада призначає 
та проводить ВllБОРIІ міського ГОЛОВІІ замість того, ЯКИЙ вибув, зriдно із Законом Украіни 
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Респубnіки Крим, місцевих рад та 
cinьсьІСИХ, селИЩНIІХ, міСЬКIІХ голів" у стотридцятиденний період з моменту дострокового 
припинеННJI ЙОГО повноважень. 

СТRпя 107. 
Міський гоnова: 
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої 

влади на території міста, додержання Конституції та законів Украіни, виконання uriв 
Президента України та відповідних органів виконавчої впади; 

2) організує в межах, визначених Законом Украіни <<Про місцеве самоврядування в 
УкрвїВЮ), роботу міської ради та її виконавчого комітету; 

З) підписує рішення міської ради та ії виконавчого комітету; 
4) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду 

секретаря міської ради; 
5) ВНОСІПЬ на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад 

виконавчого комітету міської ради; 
6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо с:гРyпyJJи і штатів виконавчих 

органів міської ради, апарату міської ради та ЇЇ виконавчого КОМІтету; 
7) здіЙСНIОЄ керівництво апаратом міської ради та ... П виконавчого комітету; .. • .. 
8) скликає сесії міської ради, . вносить .про~~зИЦll та формує порядок деlUlИИ сесш 

міської ради і гоповує на пленарних заСІДаннях MICЬK~I p~; . • 
9) забезпечує підготовку на р~згляд МlСЬКОI p~ проеmв програм СОЦІально-

економічного та культурного розвитку, ЦІЛЬових ~poгpaм з ~ питань самовряцу&ВIIJIJI, 
місцевого бюджету та звіту про його ~1{KO~aн~, РІШень ради з lНПIИX питань, що н~ежать ~o . 
її відання; ОПРИJIЮднює затверджеНІ МІСЬКОI радою програми, бюджет та ЗВІТИ про ІХ 

Виконання; .. . ... • .. 
10) призначає на посади ТВ. ЗВIJIЬНJlє З посад керІВНИКІВ B~, управJ1lНЬ та 1ВШ~ 

ВИКОнавчих органів міської р~и, ПІ~ПРИЄМСТВ, УС:ВНОВ . тв ~рramз~и. що нanежа~ ~o 
комунальної власності TepIiToplanЬHO~ громади. КРІМ керІВНИКІВ дошкшьних, загальНООСВІТНІХ 

та позаШКЇnЬШ{Х навч8J1ЬНИХ закладІВ; 



11) CКJIIIKaє загальні зБОРIІ ГPOMВДJIH за місцем проживання; 
12) забезпечує ВlІконання рішень місцевого референдуму, міськоі ради. її виконавчоrо 

комітету; 

13) є РОЗП?РЯДНІІКОІ\І бlОДЖетнц коштів, використовує іх пише за призначеНІІЯМ, 
визначеним МІСЬКОІ радою; 

14) представляє територіальну громаду міста Бровари, міську раду та її виконавчий 
комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевоrо самоврядування . ' 
об'єднаннямJt громадян, ПlДПРlІємствами, установами та організаЦЇJIми незалежно від форм 
власності, громадянаМlІ, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

1 S) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевоrо 
самоврядування, місцеВIІХ органів ВlІконавчої влади, підприємств, установ та організацій, JПCЇ 
обмежують права та iHTepeCII теРlІторіальної громади, а такОЖ повноважеННJI міської ради та 
її органів; 

16) укладає від імені теРllторіanьної громади, міської ради та ії виконавчоrо комітету 
договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, 
подає ЇХ на затвердження місысїї раДІІ; 

17) веде особllСТllіі ПРllііом громадян; 
18) забезпечує на теРlІторії міста додержання законодавства щодо розrпяду звернень 

rpOMВДJIH та ЇХ об'єднань; 
19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, JlКЩО 

вони не віднесені дО ВІІКЛЮЧНІІХ повноважень міської ради або не віднесені міськоі радою 
до відання її виконаВЧIІХ органів; 

20) видає розпорядження у межах СВОЇХ повноважень; 
21) забезпечує в межа:< повноважень, визначених законодавством, організацію 

охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання 
законності та належну організацію роботи місцевої міліції; 

Стаnя 108. 
Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом 

повноважень. 

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і 
відповідальним перед територіальною громадою міста Бровари, відповідальним - перед 
міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів 
виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам вихонавчої влади. 

Стаnи 109. 
Міський rолова не рідше OAHoro разу на рік звітує про свою роботу перед 

територіальною громадою на відкриriй зустрічі з громадянами. На вимоry не Meвme 
половини депутаriв міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед міської 
радою про роботу виконавчих opraнiB міської ради у будь-пий визначений ними термін. 

Розділ ІХ.СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ 

Стаnи 110. 
Секретар міської ради обираєrься за пропозицією мicbKoro голови міською радою з 

числа її депyraтів та працює в міській раді на поC'Ji!iній .?снові. • .. 
у разі звільнення з посади ceкpeтap~ Мlсько! ради у B~aдкy BIA~OCn МІського 

rолови, у зв'язку з достроковим ПРІmине~ ио~о повноважень, МІська p~a ~ свого cкnaдy 
за пропозицією однієї третини дe~~ BI~ зaraльН~~.оо cкnaдy. Мlсько! ради обирає 
секретаря міської ради, JlКІІЙ працює в Мlсьюи р8Д1 на поC'l1ИВ1И ОСНОВІ. 



Статrи 111. 
Секре:ар міської радп не може суміІ;Цати свою службову діяльність з іншою ПОСlЩою. 

у тому чисЛІ на громадСЬКIІХ засадах (КРІМ ВИXJIадацької. наукової та творчої роботи в 
позаурочний час), займаТllСЯ підприємницькою діяльністю. одержувати від цього прибyrок, 
JD(IЦo інше не передбачено законом, 

Статrи 112. 
Секретар міської радн' 

1) у Вllпадh.]', передбаченому частиною першою cтaтri 42 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Українн», здійснює повноваження міського голови; 

2) скликає сесії міСЬКОI раДIІ у випадках, передбачених частиною шостою cтaтri 46 
Закону УкраїНIІ «Про місцеве самоврядування в України». повідоМJUlЄ депyrатам і доводить 
до відома населення інформаціlO про час і місце проведення сесії міської ради. JJИТaIIНJI, пі 
передбачається BHeCТII на розгляд міської ради; 

3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 
частиною ШОСТОIo статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в УкраіНИ»; 

4) організує підготовку сесій міської ради, питань. що вносяться на розгляд міської 

ради; 

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і насenеllJЩ 
організує контроль за їх ВlІконанням; 

6) за дорученням міського голови координує дiJшьність постійних та інших комісій 
міської ради. дає їм доручення, спрняє організації виконання їх рекомендацій; 

7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень; 
8) організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення 

заходів. пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів 
державної влади і місцевого самоврядування; 

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних 
дoкyмeнriв. пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної Іромади, 
забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

1 О) вирішує за дорученням міського голови або міської ради imпi пИ'l'aННJJ, пов'язані 
з діяльністю міської радll та їі органів, 

Статrи 113. 
Повноваження секретаря міської ради ВВIDКаІОТЬСЯ достроково припиненими за 

рішеННJIМ міської ради у разі: 
- його звернення з осоБИСТОIО заявою до ради про СXJIадання ним повноважень; 

- припинення його громадянства; 
_ набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 
_ порушення ним ВИМОГ щодо обмеження сумісності його дiJшьності З іншою 

діяльністю; 
_ визнання його судом недієздатним. безвісно відсугнім або оголошення таким. що 

помер; 

- його смерті; .. 
невиконання рішень міської ради. або невиконання над~них иому повноважень. 

Пропозиції з цього питання на розгляд ради ВНОCJlТЬся МІським головою на вимогу не 

мевш JП( третиною депугатів від загального СXJIаду ради. .. 
Рішення про приmінення повноважень секретаря ради приимаєrься таємним 

roлосуванням. 



Розділ Х. ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА 

етапи 114. 
Міська рада може YТBoplm{ Погоджувальну раду, яка є консультативно-дорадчим 

органом дnи виробленни узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань дUшьноcri 
міської ради, КООРДJlнації роботи поcriйних комісій міської ради, розгляду питань потоWUlОЇ 
роботи міської радJl в період між сесіИМIf, та більш ефективної підготовки сесійних засідань 
міської ради. 

Погоджувальна рада угворюєтьси у складі міського голови, секрerаря міської ради , 
голів поcriйних депутаТСЬКJlХ комісій ради, депутатських фракцій та груп. 

Погоджувальна рада підзвітна міській раді і діє зriдно з Положенним про 
погоджувальну раду, затверджеНJlМ міської радою за поданНJlМ міського голови. 

Погоджувальна рада 1дїііСНІОЄ свою роботу в формі засідань. ЗасіданНJI Погоджувальної 
ради є праВОМОЧНIІМ за УМОВІІ присутності на ньому не менше 2/3 від іі складу. 
Скликаютьси засідання Погоджувальної ради міським головою або за ініціативою 
представників двох ЧІІ більше депутатських фракцій (груп) напередодні пленарного засід8ННJI 
міської ради. Засіданни веде міськііі голова. 

Рішенни Погоджувальноі ради приймаютьCJ1 такою кinЬЮС"ПО голосів членів 
Погоджувальної раДIІ з правом вирішального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів 
членів їх фракцій (груп) забезпечує прийюnти позитивного рішенНJI при голосуванні ПИТIIННJI 
в сесійному залі. 

СТАПИ 115. 
Погоджувальна рада: 
а) вносить пропозиції щодо річного та перспективного планів, JПCЇ подаютьCJI на 

затвердженНJI міської радll; 
б) розглидає та погоджує пропозиції щодо проектів порвдку денного сесій та 

розкладу засідань міської ради; 
в) формує проект поридку денного роботи міської ради на кожне чергове та 

позачергове пленарне засіданНJI; 
г) ініціює перевірку внесених до міської ради проектів нормативно-правових актів на 

іх відповідність ВlіМОгам Регламенту міської ради щодо струхтури, ВИICJlаду, змісту та 
оформnеВНJI; 

д) вносить пропозиції щодо нanравлеВНJI проеmв на розгЛJIД у комісії і депyraтські 
фракції (групи), на наукову, юридичну та іншу експертизу, встановлеВНJI термінів ДJIJI 
lDдroтовки висновків, пропозицій та зауважень щодо нього; 

е) розглидає пропозиції поcriйких депутатських комісій про ГOТOBнicrь до розгляду В 
lШеварному режимі проеmв рішень сесій і пр~ає відповідне рішеНВJI; . . 

є) розглядає питанНJI про ВЖИТІ'JI заходІВ ДJIJI забезпечеlПUl приcyrноcn депугаnв на 

lШенарних засіданНJ1X; .. ..... 
ж) вирішує інші питанНJI ОРГ8Н1З8Цlї роботи МІСЬКОІ ради ВJДПОВІДНО до Регламенту. 

Розділ ХІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

СТАПИ 116. ........ .. 
Виконавчим органом міської ради є виконавчии КОМІтет ~pOBapCЬK01 МlСЬКОI рвди,. ~ 

yrворюєтьCJI MiCbKOIO радою на стро! іі п~внов~ень .. Ш~ З8КІНЧеlПUl повноважень МlСЬКО1 
ради, міського голови її виконавчии KOMITer ЗДlиснює свої повноважеlПUl до сформув8IIIUI 
нового складу виконавчого комітету. 



Стапи 117. 
Кількісниіі скпад ВJlконавчого комітету визначаєrься міською радою за пропозицією 

міського ГОЛОВІІ. ПерсонanЬНJlіі скпад виконавчого комітету міської ради затверджуєrься 
міською радою за ПРОПОЗlJцією міського ГОЛОВIf. 

Очолює ВlJконаВЧlJіі комітет міської ради міський голова. 

Стапи 118. 
Ви~она~Чliіі комітет міської ради yrворюєrьСJl у складі відповідно міського голови, 

заступниюв МІСЬКОГО ГОЛОВІІ, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників 

відділів, управлінь та іllШIІХ ВlІконаВЧIІХ органів ради, інших осіб. До складу виконавчого 
комітету за посадою ВХОДІІТЬ секретар міської ради. 

До складу ВІІКОШ1ВtюГо комітету міської ради не можуть входити депутати міської 
ради. 

Стапи 119. 
Вн.есен~я змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за 

ПРОПОЗИЦІЄЮ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ. 

Стапи 120. 
Міська рада може ПРlJііняти рішення про розпуск виконавчого комітету. 

Стаття 121. 
Особи, які входять до складу виконавчого комітету міської ради, крім тих, xro 

працює у виконаВЧllХ органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого 
комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звїnыuпoтья від 
виконання Вllробничих або службових обов'язків з відшкодуванням ім середнього заробітку. 
за основним місцем роботи та інших витрат, пов'взlНИХ з виконанням обов'взкїв члена 
виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Стаття 122. 
Виконавчий комітет міської ради є підзвітним 1 П1ДКонтрольним міській рвді, що 

його yrворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також 
підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 123. 
Виконавчий комітет міської ради є юридичною особою, має печатку із зображеНIUIМ 

Державного Герба УкраїшІ і своім нвйменувaннJlМ, рахунки в установах Державного 
Казначейства України. 

Стапя 124. 
Міська рада в межах затверджених нею струкrypи і штатів може створювати віддinи, 

управління та інші виконавчі органи ДЛJI здійснення повноважень, що належать до BiдlВlUl 
виконавчих органів міськоі ради. 

Відділи, управління та інші виконавчі op~ ради є. підзвітними ~ підконтрольними 
міській рвді, підпорядкованими її викон~чому K?MI~ та М1cь~oмy ГОЛОВІ. 

Положення про відділи, управтння та ІНШІ виконавЧІ орraни ради затвердж;уються 

міською радОІО. 

Стапп 125. . . оо оо • • 

Основною формою роботи вико~авчого коМ1тету М1СЬ!'ОI p~ Є иого засщaщur, JПCI 

nPОВОДJlТЬся в міру необхідності, ~e не РІДШе одного разу на М1CJЩЬ 1 Є правомочними, ~o в 
них бере участь більше полов}ІНИ в!д загального складу вик.?навчо~о KO~тeтy. 

Регламент виконавчого КОМІтету затверджується на иого засщaннl. 



Розділ хп. контрольНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОЇ РАДИ. 
3AКJIІОЧИІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 126. 
Відносини міської ради з підприємствами, установами та організaцiJlми комунальної 

форми власності будуються на засадах їх підпорядкованостї, підзвітності та підкоlПpОЛЬНОсті 
відповідному органу місцевого самоврядування. 

ВіДНОСИНIІ міської раДIІ з підприємствами, установами та організаціями, що не 
перебувають у комунальнііі власності, будуються на договірній і податковій основі та на 
засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самовр.яДУВaRIIJI 
законами. 

Стаття 127. 
КеріВНIІКIІ суспіЛЬНIІХ і державних органів, інші посадові особи Hecyrь відповідальність 

зriдно з діЮЧIІМ законодавством за надання міській раді та її органам недостовірної 
інформації, або за наВМlІсне прнховування інформації або невиконання рішень міської ради. 

Стаття 128. 
Депутат міської paдll має право порушувати в міській раді та ії органах ПИ'ПUПUI про 

необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до Koмnereнцiї міської ради, 
дЬшьності розташоваНIІХ на терtlторії міста підприємств, установ і організацій незалежно від 
форми власності, виконавчих органів ради, також за дорученням міської ради або її органів 
брати участь у перевір ках ВlІконання рішень міської ради. 

Стаття 129. 
Депутат міської ради має право ВНОСИТИ пропозиції щодо усунення HeдOJJ1КlВ 1 

порушень керівникам піДПРIІЄМСТВ, установ і організацій незалежно від форми власностї, і 
органів, діяльність .яких перевірялася відповідно до cтaтri 128 цього Регламеmy, а також 
opraвaм, .яким ВОНІІ підпорядковані, порушувати питання про ПРИТJIГВення до 

відповідальності осіб, з вини .Rких сталося порушення. 
у разі ВИ.Rвлення порушень законодавства України депутат міської ради звертаєrься 

з цього приводу до відповіДНIDС органів державної влади. Про результати перевірки та 
пропозиції щодо них депутат міської ради доповідає міській раді або її органу, за 
доручеНВJIМ JIКИX здійснювалася перевірка. 

Стаття 130. 
Депутат міської ради за доручеННJIМ міської ради бере участь у депутатських 

перевірках з питань, які належать до BiдaННJI міської ради, здійсненні КОlПpоJПO за виконllВНJJМ 
рішень міської ради. 

Стаття 131. 
Рішення міської ради, що знахОДJIТЬся на КОlПpоni, знімаються з коlПpОJПO сесією 

міської ради. На пленарних засідаВНJI?C чергових сес!й міської ~ади особи, Вiдnов~альні. за 
BВXOHaННJI рішень, доповідаl0ТЬ про ХІд виконaННJI Р1Шень, прИШUIТИX на попередmx ceCIJIX 
міської ради. 

Стаття 132. 
Дострокове nPІіПІінеННJI повноважень міської ради відбуваєrьCJI в пор.ядку, 

визначеному Законом Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні» та iвmими 
законодавчими ак:гами. 



Статrи 133. 
Регламекr набуває ЧIІННОсті з момету ЙОГО затверджеlDlJl на сесії міСЬКОЇ ради і діє до 

прИЙНJПТя нового регламенту радою наC1JПВОГО СКJIИDIDUI. ПРOТJП'ом терміну повноважень 
міСЬКОЇ ради V СКJIикання МОЖJшве BHeCeННJI змін і доповнень до цього Регламенту. Зміни, 
доповнення затверджує сесія міської ради. 

В.О. Антоненко 
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