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ПОЛОЖЕННЯ 
про ПОI\1Ї'lllllка-КОllсультанта депутата Броварської міської paдll 

І. Загальні положення • 

. Ст: І.Відповідно до пунюу першого СТ.29-1 Закову Украіни «Про статус 
депугаnв MI~цeB~X рад» депугат міської ради може мати до п'JlТИ помічників
КОНСУЛЬтантів, JlКІ працюють на громадських засадах 

Ст .. 2. ~ерсоналЬНИfi. пі~бір кандидатур на посаду помічниха-консультаита 
депyrата МІСЬКОІ P~II, оргаНІзацІЮ їх роботи та розподіл обов'JlЗКЇВ між ними здїйсВlOЄ 
о~обисто депугат МІСЬКОЇ ради, Jlкий несе відповідальність щодо правомірноcri своіх 
рІШень. 

Ст.З. Умови дїJIльноСТЇ помічників-консультантів деnyrата міської ради 
визначаюТЬСJl ПоложенНJlМ про помічника-консультaиrа деnyraта місцевої ради (дani 
ПоложеВIUI), пе затвеРДЖУЄТЬСJl міської радою. 

Ст.4. Помічником-консультантом деnyraта міської ради може бyrи лише 
гром8ДJIВИН України, JlКИЙ має загальну середню освіту. 

Помічник-консультант деnyraта міської ради у своlИ робori керуєrьси 
Конституцією України, законодавством України, а також цим ПоложеВВJIМ. 

п. Права і обов'ЯЗКII ПОl\lі'lllllка-консультанта депутата міської paдll 

СТ.5. Помічник-консультант деnyraта міської ради має право: 
1) входити і перебувати у приміщеННJIX міської ради та її виконавчого комітету 

за пред'ивлеННJIМ посвідченНJI помічника-консультанта, дотримуючись вcraвовленоrо 
порвдку; 

2) бyrи присутнім на пленарних засідaннJIX міської ради та засідlНllJlX 
ВИХОВІСому міської ради В порядку, визначеному іх регламевтами; 

З) бyrи присутнім на засідавввх постійних комісій або тимчасових контрольних 
комісій міської ради за ІШсьмовим доручеННJIМ деnyra~ мi~~~oїo p~ та згодою roлови 
постійної комісії міської ради чи тимчасової КОНТРОЛЬНО1 KOМlCB МlСЬКО1 ради; 

4) одержувати надіслану на ім'я депyraта мicь~oї p~ поштову й телеграфну 
кореспонденцію, відправЛJIТИ її за дор>;енням депутата МІСЬКО1 ради; о Ом 

5) за доручеННJIМ депyraта. М1cь~.oї ради бр~ти ~acть в оргашзaцu вивчеНIUI 
~OMaдCЬKOЇ ДУМІЩ потреб тep~op1anьBo1 ГР?~аДИ ~cтa, шформувати про них деnyraта 
МІської ради та вносити пропозиЦІЇ щодо IIIJIJIXIВ JX в~1Ш~ 

б) за письмовим звернеНВJIМ депyraта М1CЬ~Ol ради та за згодою ~осадових 

осіб Броварської міської роди та її виковавчох:о KOМ1~ кор,!~атиCJI КОП1Ювanьно
РОзмножувальною та обчислювальною технІКою, шформВЦ1ИВИМИ базами даних, 
телекомувікаційвими мережами міської рвди; 
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7~ ... безоплатно КОР~C'lYватиск інформаційними базами ДаНИХ, 
тenеКОМУН1КIЩІИНIfМI-І мережами МІСЬКОЇ ради у ПОРЯДКУ, встановленому законодавcrвом 

Украіни; 

8) на ОЗН~ііомлення з рішеннями, постановами, розпорядженнями. прИЙНЯТИМИ 
міською рад~ю, МІСЬКИМ головою та виконкомом міської ради, крім прИЙНЯТИХ на її 
закритих заСІДаннях, а також інформаційними і довідковими матеріалами. що офіційно 
поширюються цими органаМIІ місцевого самоврядування ; 

9) одержуваТIІ за ПІІСЬМОВИМ звернеННJIМ депугата міської ради в оргаиах 
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єдиlUllUlX громадив, на 
державних піДПРIІЄМСТВах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні 
депутату міської раДIІ для здійснення його депyrатських повноважень документи, 
інформаційні та довідкові матеріали; 

1 О) оголошуваТIІ підготовлені депyrатом міської ради письмові пропозиції, 
звернення, заяви та інші документи на засіданнях місцевих органів виконавчої влади. 
органів місцевого самоврядування або подавати їх у письмовій формі; 

Ст.б. ПоміЧНlІк-консультант депутата міської ради зобов'JlЗ8ИИЙ: 
1) ДОТРllмуваТIІСЯ ВІІМОГ Конституції Украіни, законодавcrва України. а також 

Положення про ПОМЇ'IНJlка-консультанта депyrата міської ради; 
2) при ВlІконанні своїх обов'язків не допускати дій. що можуть негативно 

впливати на Вliконання повноважень депyrата міської ради. утримуватиск від ЗВJIВ та 
вчинків, що компрометуlOТЬ депутата міської ради; 

З) дотримуваТIІСЯ В 11 СО кої культури спілкування з посадовими особами і 
rpОМ8ДJIИами, праціВНlІкаМIІ апарату міської ради, органів виконавчої вnади. 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань 
rpом8ДJIИ; 

4) виконуваТIІ доручення депугата міської ради у взаємовідносинах з виборцями. 
а також з органами ВlІконавчої влади, органами місцевого самоврядувaниJl, засобами 
масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами. установами та 
організаціями; 

5) за дорученням депутата міської ради вивчати ПИ'I'IIIВJI, необхідні ~~~ 
міської ради ДJIJI здійснення ііого депутатських повноважень, готувати по них ВJДПОВJДIП 

матеріlJПl; . .М .... .. 
6) допомагати депyrату міської ради в орnuпзaцu пров~е~ ЗВІТІВ І ЗУСТР1чеи з 

виборцими. трудовими колективами підприємств, y~OB, ~ргaиlЗlЦ1И;.. ., 
7) допомагати депутату міської ради в розгJlJlД1 H8Д1~ на.иого ІМИ поштою 

або поданих на особистому прийомі виборцими пропозицш. ЗВJIВ І скарг ГPOM8ДJIR та 
вирішенні порушених у них питань; . ... .. . 

8) надавати депутату міської ради орramзlЩ1ИllОМтехВ1ЧВУ та шmy необхідну 
допомоry при здійсненні ним депугатських повноважень. 

m. ЗаКЛlочні положення 
ст 7 ПоміЧНИJ(мкоНСУJIЬтаит депутата міської ради має посвідчеиви. що 

підтверджу~ Його особу та повноважеНВJI, та використовує його у випадках, передбачених 
законодавством. . дeтnrrsrra міської ради видаєrьск 

Ст 8 Посвідчеиня ПОМlчника-консуnьТ8ВТl AAJ:-- М 
.: М мовим подaIIНJIМ депутата МlСЬК01 ради. 

секретарем МlСЬКОI радІ! за П~СЬ . DИТI дeТ1V'l'A.Ta міської ради має бyrи 
Ст 9 В свідчеНН1 ПОМlчвшса-коНСУJllli -J -- • М 

.. по. . ської ади, прізвище депутата МlСЬКОI ради, а 
зазначено номер посвJДЧеНВJI, назву МІ ~ міської ради працює на громадських 
також те. що помічник-консультант депута 
засадах у міській раді. 
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Ст.ІО. Посвідчення помічниха-консультанта депугата міської ради вважаєrьси 
недійсним і підлягає поверненнІО до міської ради по закінченню повноважень деnyraта 
міської ради або за його ПІІСЬМОВИМ подaнIOlМ. 

В.О. Антоненко 
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