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ПОЛО)КЕІІНЯ ПРО ПОГОД)І(УDАЛLІІУ PA,tnr 
Броварської I\IЇської pnДlIl(IIЇBCbKOЇ облпсті V tlсJ •• tlrtШШt 

І. 3ПГПЛЬllі ПОЛОЖСІІІІП. 

1. погоджувnлыlа радв є КОlІсультаТlІвно-дорадtlИМ орntШ~М ЩІJI U"~l:JШ'~IІШI 
узгоджених ПРОПОЗllцііі і рекомендацііі з ОСНОВНИХ питань дJslJlЬШ1ctl Mlctklfl IШ~IІІ 
координації роБОТIІ nocтiiillllX комісііі міської рОДИ, розгляду tшtttUIi Httfl:1qlllil #Bt1~·I·1/ 
міської ради в період між сссіями, тв більш ефективноl підготовlcl~ сесltшuх :ШЬШНlШ 
міської ради. 

2. Погоджувnльна рода yrВОрlОЄТЬСЯ У складі міського ГО'nьаИ, сеkl1erfН#И Mibl'kl:Jl 
Ради, голів постіЙНIІХ депyrаТСЬКIІХ комісій ради, деnyrатських фракЦій та tWH. . 

в разі відсyrності когось із Ісерівників депутатських ФраіЩіJi (tWHj ЦU fiJJHU 
постійних комісій за ЇХ ДОРУ'ІСННЯМ У засіданні Погоджувально1 раДИ 6eWТI; y'Ii/lfJl' 
їх заступники чи повноважні представники з числа деnyrатів міської раДИ. 

3. ПОГОДЖУВRJlьна рада підзвітна міській раді і діЄ згідно з Рег1іаМеitiaNIБjfli/іар6tі(1:І1 
міської ради та цим Положенням. 

п. ОРГПllізпців роБОТl1 погоджувoJIы�оіi рад .. 

4. ПогоджувалЬІІа рада здіЙСНIОЄ свою роботу в формі засіданЬ. 
S. Засідання ПОГОДЖУВОЛЬІІОЇ ради Є правомочним за умов« приёyrноСті нЇі ~6~1y 

не менше 213 від іі складу. , .,' 
6. Організація роботи Погоджувальної радп похлaдaєrьcsr на еехрепрі' м'іСі.іОі 

ради. Засідання Погоджуволь •• ої радІ. СКnJпсаютьCJr місысим ГОJlОВОкУ або' за iвiцj'a~~i6' 
представників двох чи більше деnyrатсьrcяx фращій (груп) напередодні ltіlеиар-n6і'd 
засідання міської ради. , . 

7. ЗасідаНJJЯ ПОГОДЖУВОЛЬІ{ОУ pnДlt веде міській головІ, а у разі ЙОГG' BbcyhIocn 
секретар міськоі ради. . 

8. Рішення поroджувIJlы�оуy PiIДJI npшlШIOТЬCJt такою' xinькїcn6 гoпOcrв tt.їёР.іЗ:~ 
ПоrОД)КУВlJIьноі ради з правом вирішального rOJlo~ па у' ~raрио"rY пЬрЮс'/n.~l 
голосів членів іх фраlсціЯ (rpyn) забезпечуе npИЙНЯТІ'и позитивнdrG" рішеию( nnz" 
голосуванні питаНIJЯ в сесіЯ"ому золі. • 

ш. ПОDІІОDRЖСІІІІЯ погодж)'Dnлы�оіi ради 

9. ПогоджувалЬІІа рада: • 
а) DНОСИТЬ пропозиціl щодо річиоrо та. перспеraивкоro' nпaиїJr. m подaidть6f' на'" 

затверджеНIІЯ місы�оуy ради; 



б) РОЗГJUlДає та погоджує пропозиції щодо проепів порядку денного сесій та 
РОЗ1CJlвду засідань міСЬКОЇ ради; 

в) формує проект порJJДКy денного роботи міської ради на кожне чергове та 
позачергове пленарне засідВНIUI; 

г) ініціює перевірку внесених до міської ради проектів нормативно-правових актів 
на їх відповідність вимогам Регламенту міської ради щодо crpупури, викладу, змісту 
та оформлеННJI; 

д) вносить пропозиції щодо направлення прdектів на РОЗГJUIД у комісії і 
депyrатські фракції (групи), на наукову, юридичну та іншу експертизу. встановлеННJI 
термінів ДJUI підготовки висновків, пропозицій та зауважень щодо нього; 

е) РОЗГJUlДає пропозиції поcriйних депyrатських комісій про готовність дО РОЗГЛJIДУ 
в пленарному режимі проектів рішень сесій і приймає відповідне рішеННJI; 

є) РОЗГЛJIдає питання про вжиття заходів ДJUI забезпечеННJI приcyrноcri депyrаriв 
на пленарних засщанНJIX; 

ж) вирішує інші питання організації роботи міської ради відповідно до 
Регламенту. 

IV. Заключні положення 

10. Доcrpокове припинення повноважень Погоджувальної ради міської ради 
відбувається у разі доcrpокового припинення повноважень міської ради. 

11. ПоложеИНJI набуває чииноcri з моменту його затвердження на сесії міської ради 
і діє до ПРИЙНJ11Тя нового положення радою наступи~го СICJIИIC8ННJI. ПРОТJlГом терміну 
повноважень міської ради V скликання можливе BHeceННJI змін і доповнень до цього 
Положення. Зміни, доповнення затверджує сесія міської ради. 

Міський голова в.о. Антоненко 
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