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Додаток 

д~ рішенюr Броварської міської ради 
ВІД <cfi» htllti.IfLlOlO року 
Н!! ~~оІz..tf'З-Р.!Г 

Зміни та доповнення до Регламенту Броварської міськоі 
ради V с~ик~~ня, зат.вердженого рішенюrм Броварської 

МІСЬКОІ ради ВІД 11.05.2006 р. Н!! 05-03-05 

1. Статті 4, 9, 12, 13, 14, 16, 19,21,22,33,34, 36, 38, 52, 54, 106, 107 та 110 
Реглам:нту Броварської міської ради V скликанНJI викласти в наступній 
редакцll: 

1.1. «Статrи 4. 
ДЬшьність міської ради здійснюється відкрито, гласно, за ВИНJIТКОМ, що 
передбачений цим регламентом. Гласність роботи міської ради забезпечується в 
порJIДКУ, передбаченому Законом України "про порядок висвітленюr діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядуванюr в Украіні 
засобами масової інформації" через транCЛJIЦЇЮ ії засідань по телебаченню, 
радіо, публікацію рішень сесії в пресі, розміщенНJI інформаційних повідомлень 
в мережі Інтернет тощо. Розмір офіційних повідомлень, час і обсяг трансляції 
та публікацій визначаються міською радою». 

1.2. «етатrи 9. 
У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його 

СКJIИКати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради. 
У цих випадках сесія міської ради скликається: 

1) ПЩО міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий 
ctpOK після надання пропозиції про скликанНJI сесії не менш як однієі третини 
депyraтів від загального складу міської ради, виконавчого коміте1)' Броварської 
міської ради; 
2) JlКЩо сесія не СКJIикається міським головою У строки, передбачені Законом 
Украіни «Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні». 

1.3. «Статrи 12. 
РішенНJl про сКJIИJCания сесії. M~CЬKOЇ ради дов~диться до .. ~iДOMa 

депутатів міської ради і населенНJI не ПІЗНІШ як за l~.. ~HIB дО сеСІІ, а у 
ВИНJIткових випадках _ не пізніш як за ~eHЬ до сеСІІ ІЗ зазначенИJIМ часу 
СlCJIИxaния, місця проведения та питань, JIК1 передбачається внести на розгляд 
Міської ради. розпоряджеНИJI міського голови (секретаря ради) про :кликання 
чергової сесіі міської ради із За3начеННJIМ питань, що виносяться на 11 розгляд, 
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"'ісце і час проведення публіКУIОТЬСЯ в газетах, ПОВЇДОМJUlютьCJI через' . 
.. І ... Ф '" . ІНШІ 
засоБІ! маСОВОІ ІН ормаЦ11, РОЗМІЩУЄТЬСЯ в інформаційних повідомленНJlХ 
мережі Іи~ернет. " в 
проеJCТI~ РІшень paд~ та ІНШІ документи Н8ДаІОТЬСЯ депутатам не пізніше як за 3 
дні до Вlдкрипя сеСll, а у виняткових випадках - безпосередньо у день сесії». 

1.4. «Сто1ТИ 13. 
Позачергова. сесія скликається міським головою, а у разі немоЖJIИВОСті 

ИltМ скликати сеСІЮ - секретарем ради після надходженWI пропозиції про ії 
СJ(JlИКВНИJt. 

Пропозиція про скликання позачергової сесії може бути подана міським 
roвовою (ce~eтapeM міської ради), депутатами міської ради, що становлять не 
менш як 1/3 ВІД заranьного складу ради, виконавчого комітету. 

У ц~oмy ВИПадІ?' до апарату ради надсилаються підписані ініціатором 
мотивованІ ПРОПОЗИЦll щодо скликання позачергової сесії із зазначенням 

ПItт8Нь, розгляд яких пропонується, проекти рішень ради, оформлені згідно з 
ВI!МОгами глави 2 цього Регламенту. 

Якщо у міського голови (секретаря ради) є обrpунтовані запереченНJI 
ЩОДО необхідності скликання позачергової сесії, то вони протягом трьох 
робочих днів в письмовому вигляді доводяться ініціаторам скликання 
позачергової сесії. У разі згоди із висновками міського голови (секретаря ради) 
ініціатори офіційно відкликають свої пропозиції протягом трьох робочих днів. 

У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову 
сесію, вона СКJIикається секретарем міської ради. 

У разі не СКJIиканНJI позачергової сесії міським головою чи секретарем міської 
ради, вона може бути скликана депутатами міської ради, які cтaнoВJIJIТЬ не 
менш JП( 1/3 від загального складу міської ради, або постіЙНОЮ комісією». 

1.5. «Ста1ТИ 14. 
Розпорядження міського голови (секретаря ради) про скnикання 

позачергової сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніше, ніж 
за один день до її відкрипя із зазначенНJIМ часу скликання, місця проведення 
та питань, які передбачається внести на розгляд міської р~и. Р~зп~р~ення 
міСЬКОГО голови (секретаря ради) про скликання позачеРГОВОI ceCII МІСЬКОІ ради 
із зазначенням питань, що виносяться на її ~озгляд, місце. і час проведення 
ПУблікуються в газетах, розміщуються в мереЖІ Інтернет, ПОВІДОМJIJllOТЬСЯ через 

imпi засоби масової інформації. 
Матеріали до позачергової сесії міської ради надаються депyraтам 

безпосередньо в день сесії». 

1.6. «Ста1ТИ 16. .•.. . 
Сесія міської ради вважається правомочною, якщо в 11 ІШенарно~ за~1Дaнm 
бере участь більше половини депутатів від загального cкnaдy. МІСЬКОІ ради. 
g_ • ного засідання з'ясовується, що МІська рада є 
"~o у процеСІ пnенар . 
кепр . й голова (секретар ради) повинен оголосити перерву І 
JIJnn ав?мочною, то МІСЬКИ . к; "'ькїсть депутатів не відповідає вимогам щодо її 
~o ПІСЛЯ прийняnя захОДІВ и~ 
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рравомочно~і (Bi~cyт~icть кворуму): T~ міський ГОЛОВа (секретар ради) 
за!срlfває сеСIІО МІСЬКОІ ради. У P~I ВІДсутності кворуму РОЗПОРJlДЖенИJlМ 
aficiKoro roлови (секретаРJl ради) сеСIJl переНОСИТЬСJl на інший час». 

1.7. «етатrя 19. 
проекти рішень на пленарні засіданНJI міської ради ВИНОСJlТЬСJl міським 
rOJlOBOIO. ceкpeT~peM міської ради, депутатами, головами постійних комісій, 
засТУПНИКами МІСЬКОГО голови, начальниками управлінь відділів інших 

• ••• І І 

ВlfКОНавчих органІВ ради не ПІ~Нlше, НІЖ за 12 днів до сесії міської ради, а у 
ВlfНJIТКОВИХ випадках - до або ПІд час пленарного засіданИJI». 

1.8. «Стотrя 21. 
Проекти рішень ~iCЬKOЇ ради ... віЗУЮТЬСJl. секретарем міської ради та 
поroджУЮТЬСJl профшьними ПОСТІИНИМИ КОМlсіJlМИ в ПОРJlДКУ, передбаченому 
розділом ІП цього Регламенту». 

1.9. «етатrи 22. 
Проект рішень міської ради, Jlкі вимагають доопрацювання. секретар 

міської ради повертає особам, Jlкі готували проект, ДnJl редагування, перевіРJlЄ 
достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проекту рішеННJI скпадає 
не бinьше трьох днів. 

Проекти рішень ради повинні містити пункт щодо посадових осіб чи 
постійних комісій ради, на Jlкі покnадаЄТЬСJl контроль за їх виконанням». 

1.1 О. «етатrи 33. 
Пропозиції щодо проекту поридку денного сесії міської ради ВНОСJIТЬCJI 

міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами і 
виконавчим комітетом, загальними зборами громадин не пізніше, ніж за 15 днів 
до віДКРИТТJl чергової сесії, а у виняткових випадках - безпосередньо в день 
сесії. 

Пропозиції щодо кожного питання, Jlке пропонується включити до 

порядку денного , подаються із супровідним листом (ПОJlСНЮВальною 
запискою) та проектом рішення з цього питання, оформленого згідно з 
вимогами глави 2 цього Регламенту. 

Поридок денний сесії ДОВОДИТЬСJl до депутатів, HaCeneННJI в порядку, 
встановленому цим Регламентом. . .. 
Попередній розгЛJIД питань, Jlкі ВН?СЯТЬСJl до порядку денного сесп, 

ЗДЇЙСJПOЄТЬСJl постійними комісіями та ІНШИМИ органами ради за доручеННJIМ 

міського голови (секретаря ради»). 

1.11. «етатrя 34. • 
Р· аміну викmoчеННR, розгляд запропонованих в цшому 
lшеННJI про з, .' б . .. 

Тn~ ИНОГО в іншій ПОСЛІДовноСТІ а о перенесенН1 ІХНЬОГО 
&&&'&lань ПОРJlдКУ де б.··· 
ро . 1'·1' приймаюТЬСJl простою ШЬШІСТЮ ГОЛОС1В депутаnв 

ЗГJIJIДy на наСТУПНІ сес , .... . .. 
ВІД' Ф ., СТІ' присутніх на сеСll депутаnв МlСЬКОI ради. 

актИЧНОl чисельно 
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3а пропозиціЄJО ГОЛОВYlочого на сесії rpупи дeТ1V'!'a"'I'B дeТ1V'!'a' • .. 

... '" • ' .-.1 ......, --.І .... та МІСЬКОІ 
poдll порядок деннии сеСll м?же б~и ЗМІнений рішенНJlМ міської ради, JlЩО 
nДе'І'ЬСЯ мова про питаННJI, ЯКІ Є неВІДКЛадними і зволіканНJI у вирішенні яких 
НеДОПУСТИМИМИ та потребують термінового вирішенНJI, або їх розгnaд на cec~ 
не поtpебує додаткового вивченНJI. 

Прll цьому проект рішеННJI, питаННJI про Jlке ПРОПОНУЄТЬСJl включити до 
порядКУ денного сесії, повинен відповідати вимогам глави 2 цього 
Регламенту». 

1.12. «етапи 3б. 
11JJeHapHi заСі~ання . Mi~ЬKOЇ ради ПРОВОДИТЬСЯ в сесійній залі або іншому місці. 
У разІ неоБХІДНОСТІ МІсце проведеННJI сесії може бути змінено депутатами 
міської ради ~OM голосування. Сесійна зала або місце ДпJI проведенНJI 
пленарного заСІДанНJI оформлюються належною символікою)). 

ради; 

1.13. «етапи 38. 
ГОЛОВ)'ІОчий на пленарному засіданні ради: 

відкриває та веде пленарне засіданНJI ради; 
забезпечує дотримання депутатами норм цього Регламенту; 
організовує розгляд питань порядку денного; 
надає слово депутатам та запрошеним; 

оголошує заяви, повідомленНJI, інформацію; 

ставить питанНJI на голосуванНJI, оголошує його результати; 

вживає заходи щодо підтриманНJI порядку на пленарному засіданні 

здійснює інші повноваженНJI, що випливають з цього Регламенту. 
Під час пленарного засідання головуючий утримується від коментарів та оцінок 
щодо промовців та ЇХ виступів, крім випадків порywенНJI Регламенту, 
недодержання депутатської етики пленарних засідань тощо. 
у разі відмови або неможливості виконувати обов' JIЗКИ головуючого міським 
головою на пленарному засіданні ради, питанНJI щодо передачі функцій 
головуючого секретарю ради виноситься на голосуванНJI секретарем ради. 

РішеННJI про оголошенНJI перерви та/або закриття пленарного засідання ради 
Приймається шляхом голосуванНJI)). 

1.14. «етапи 52. 
РішеННJI міської ради в П'ятиде~ термін підпи~ую~ся особисто міським 
головою, а у разі його віДСУТНОСТІ - секретарем МІСЬКОІ ради, а у випадках, 

передбачених статтями одинадцятою та тринaдцJlТOЮ Регламенту, - депутатом 
ради, який за дорученням депутатів головував на ії засіданнЬ). 

1.1 s. «Статти 54. ... .. 
Рішення міської ради набувають ЧИ8ВО:n з моменту ІХ приинятrя, ЯКЩО 

n; .. и· ... становлении" самим Рlшеввям, цим Регламентом або 
&ц.J lIDИй строк не в 

ВИМогами законодавства. 
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PiweHJUI ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дНJI .. 
офіціііНОГО • ОПР~nlоднен~я, якщо ~адою ~e встановлено більш пізній стрС: 
введенИЯ. В1ДПО~I~~ОГО РІшення. в ~ПО. ?фщіЙним оприлюдненням рішень є іх 
публікаЦІЯ в ОФIЦlИНОМУ видаННІ МІСЬКОІ радІО). 

1.1 б. «Статrи 106. 
повноваження міського гоnови починаюТЬСJl з моменту огоnошенНJI 
teplІТоріальною виБОРЧОIО комісією на пnенарному засіданні ради рішенНJI про 
поro ~~paH~. ?ов~~важення Mic~~oгo гоnови закіНЧУЮТЬСJl в день віДКРИТІJI 
першо! сеС!1 МІСЬКО! ради, обрано 1 на наступних чергових місцевих виборах, 
або, ВКЩО рада ~e обрана, з MOMeH~ вступу на ЦlО посаду іншої особи, обраної 
на наступНИХ МІсцевих виборах, КрІМ випадків дострокового npипиненНJI його 
повноважень відповідно до частин першої та другої cтaтri 79 Закону України 
(сІІро місцеве caмoBpвдyвaHНJI в У країні». 

у разі звіnьнення з посадИ міського голови у зв'взку З достроковим 
припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості 
здійснення ним своіх повноважень повноваження міського голови здійснює 
секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені 
повноваження з моменту дострокового npипиненНJI повноважень міського 

голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на 
позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкритrя першої сесії 
міської ради, обраної на чергових місцевих виборах. 
Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках 
та в порядку, передбачених статrею 79 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади. Не 
пізніш як на п'ятнадЦJJтий день після звільнення з посади або смерті міського 
голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваженвя 
міського гоnови, звертається до Верховної Ради України з клопотaнIOlМ щодо 
призначеНWJ позачергових виборів міського голови. 

1.17. «Статrи 107. 
Міській голова: 
1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноваж~.нь op~ 
виконавчої влади на території м. Бровари, доде~жання КО~СТИ~l1 та зако~ 
Ухраіни, виконання актів Президента УкраІНИ та ВІДПОВІДНИХ орramв 

Виконавчої влади; 
2) організує В межах, визначених цим Законом, роботу міської ради та її 
ВИконавчого комітету; . 
З) підписує рішення ради та її виконавчого КОМІТету; 
4) Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря 

ради; • . ~. ... ад 
S) вн ради пропозиції про ЮЛЬК1СНИи 1 персонвльвии скл 

осить на розгляд 

ВИКонавчого комітету міської ради; ._. . . 
6) з ·... · апаратом ради та 11 виконавчого КОМІтету, 

ДІИСНlOЄ кеРІВНИЦТВО 



б 

1) СJ(Jlика~ сесії ради, вносить. пропозиції та формує порядок денниіі 
сесііі ради І головує на пленарних заСІДаннJIX ради, в порядку встановленому 
законодавством T~ цИМ Регламентом; 

8) забезпечує шдготовку на розгляд ради проектів програм соціanьно
економічноro та ~льтурного розвитку, цільових програм з інших питань 
CВ'IoBpJIД)'Вaннв, МІсцевого бlодже~ ~ звіту про ііого виконаннв, рішень ради з 
іJlШlfX ПІіТань, що нал~)J(ать ~o 11 Вlданнв; оприлюднює затверджені радою 
проrpами, бlОДЖет та ЗВІТИ про. ІХ виконаннв; 
9) призначає на посади T~ ЗВІЛЬНЯЄ ~ посад керівників відділів, управлінь та 
інших виконавчих opгa~IB ради, ?ІДПРИЄМСТВ, установ та організацііі, що 
Jlапе~ать до комуналЬН~1 ~лаСНОСТІ територіальної громади, крім керівників 
доШКІЛЬНИХ, загanЬ~ООСВІТН1Х та позашКІЛЬНИХ навчальних закладів; 
1 О) сКЛИкає загалЬНІ збори громадЯН за місцем проживання; 
11) забезпечує ~иконання рішень місцевого референдуму, міської ради, ії 
ВlfКОНавчоro КОМІтету; 

12) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за 
призначеНИJlМ, визначеним радою; 

13) предстаВЛJIЄ територіальну громаду, міську раду та ії виконавчий комітет у 
відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 
самоврядув8ННJI, об'єднаннями ГPOMaдJIН, підприємствами, установами та 
орraнiзаціями незалежно від форм власності, громВДJIНами, а також у 
міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 
14) звертаєrься до суду щодо визнаннв незаконними актів інших органів 
місцевого caмoBpJlдyBaннв, місцевих органів виконавчої впади, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної 
rpОМВДИ, а також повноваження міської ради та ії органів; 
15) укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого 
комітету договори відповідно до законодавствІ, а з питань, віднесених до 
виюпочної компетенції ради, подає іх на затвердження відповідної ради; 
16) веде особистий прийом громадян; 
17) забезпечує на території м. Бровари додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та іх об'єди~ь; . 
18) здійснює інші повноваження МІсцевого самоврядування, визначеНІ 

законами Украіни, якщо вони не віднесені до виключних п?вноважень ради або 
не віднесені міською радою до відання ії виконавчих органІВ; 
19) видає розпорядження у межах своїх повноважень. 

1.18. «Стапи 110. ... ... . с 
Секретар міської ради працює в раді ~a ПОСТ1ин1И ОСНОВІ. екретар ради 
обирається радою з числа ії депутаТІВ на строк повноважень ради за 
пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури ceкpeтap~ p~ 
МОЖе зг.'УІ'DД ради не менш як половиною депутатІВ ВІД 

вноситися на ро "&1& • 
загального складу міської ради у разІ, якщо: .. б 
І} шо· І· сесії міської ради, обранОI на чергових ви орах, 
на день проведення пер 

Не завершені вибори міського голови; 
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2) рада не підтримапа кандидатуру на посаду секретаря ради. запропоновану 
.сьКИМ ГОЛОВОI0; 

;'; рротяroМ • тридцяти днів з дня відкритrя першої сесіі міської ради міський 
roJI0aa не ВНІС ~~дида'rY?.! на ~~c~ секретаря ради; ... 
4) на наСТУПНІИ чеРГОВІИ сеСI1 ПІсля виникнення вакаНСI1 секретаря ради у 
зв'язКУ з достроковим припиненням його повноважень міський roлова не вніс 
1111 розгЛЯД ради кандидатуру на посаду секр~таря ради; . . 
S) росвда секретаря ради стає вакантною шд час вакаНТНОСТІ посади МІСЬКОГО 
roJIОВИ У зв'яз~ З дострокови~ припиненням ЙОГО повноважень. . •. 
у разі яІСЩО МІська рада не ~ІДТРИМВJJа кандидатуру. BHece~ на 11 розгmrд не 

меНІ11 JIК половин?~ деп>;аТІВ ВІД заГВJJЬНОГО ~кnaдy ради зпдно з пунктом 2 
абзацу першогО ЦІЄl CTaтrl, наступну ПРОПОЗИЦІю щодо кандидатури секретаря 

ради вносить міський ГОЛОВ8). 

2. В статті 1 03 Регламенту: 

2.1. слова «на чотири роки» виключити; 

2.2. доповнити статrю реченням такого змісту: «Строк повноважень 
ЬІіськоro голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається 
конституцією Украіни». 

ВИІСонуючий обов'язки міського 
l'OJIОВИ - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

ВИКОнyJОЧИЙ обов'язки міського 
голови - секретар ради І.В. Сапожко 
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