
ПРОЕКТ

                           

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Ч Е Т В Е Р Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VII/4/ від ________ 2016 року 

Про внесення змін до Регламенту

Збаразької міської ради VII скликання

Заслухавши пропозицію секретаря  міської  ради  Напованця  Р.П.  та  депутатів

міської ради, керуючись п.1 ч.1 ст.26 та ч.13 ст.46 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, сесія міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення №VII/1/2  від 15 грудня 2015 року “Про Регламент

роботи міської ради VII скликання”  згідно з додатком №1.

     Міський голова   Збаража          Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець 

Присяжнюк



Додаток №1 до рішення №VII/4/

Пункт в Регламенті Пропоновані зміни

1. Включити: Стаття 26.  Помічники-
консультанти депутата міської ради з 
наступним змістом: Права, обов’язки та 
умови діяльності помічників-консультантів 
депутата місцевої ради визначаються 
окремим положенням.

2. 18.1. Рада ухвалює рішення відкритим, поі
менним або таємним голосування.

18.1. Рада ухвалює рішення поіменним або т
аємним голосування.

3. 18.2. Відкрите голосування проводиться з 
усіх питань, які виносяться на голосування,
окрім випадків передбачених чинним 
законодавством. 

18.2. Поіменне голосування проводиться з 
усіх питань, які виносяться на голосування, 
окрім випадків передбачених чинним 
законодавством. 

4. 18.3. Відкрите  (поіменне)  голосування
може проводитись і шляхом персонального
озвучення своєї позиції кожним депутатом
шляхом  зачитування   головою  засідання
прізвищ  депутатів,  якщо  така  пропозиція
підтримана не менше ніж однією третиною
депутатів від загального складу ради. 

18.3. Поіменне голосування може 
проводитись шляхом персонального 
озвучення своєї позиції кожним депутатом 
шляхом зачитування  головою засідання 
прізвищ депутатів. 

5. 18.4. Таємне  голосування  проводиться  за
пропозицією  будь-кого  з  депутатів,
підтриманою не менш половиною голосів
від загального складу ради. 
Таємне  голосування  обов’язково
проводиться у випадках:
- обрання  секретаря  ради  та  звільнення  з
посади;
- ухвалення рішення про недовіру міському
голові;
- інших питань.
Таємне  голосування  проводиться  за
допомогою  бюлетенів  для  таємного
голосування.

18.4. Таємне  голосування  проводиться  у
випадках:
- обрання  секретаря  ради  та  звільнення  з
посади;
- ухвалення рішення про недовіру міському
голові.
Таємне  голосування  проводиться  за
допомогою  бюлетенів  для  таємного
голосування.

6. 18.6. У бюлетень для таємного голосування
вносяться  всі  кандидатури  або  питання,
схвалені  радою.  Цей  список  голова
засідання  передає  лічильній  комісії.
Кандидати  на  посаду,  з  дотриманням
черговості  подання  їх  кандидатур,  мають
право виступити на пленарному засіданні з
доповідями щодо програм своєї майбутньої
діяльності.

Видалити

7. 18.13. Кандидат  вважається
обраним,  а   інше  рішення,  відповідно  до
частини 4 цієї статті, - ухваленим, якщо в

Видалити



результаті  таємного  голосування  за
кандидата  чи  рішення  проголосувала
більшість депутатів  від загального складу
ради.

8. 18.14. Якщо  при  першому  голосуванні
жоден  кандидат  не  отримав  більшості
голосів  від  загального  складу  ради,
проводиться  повторне  голосування  щодо
двох кандидатур,  які  отримали найбільшу
кількість  голосів  при  першому
голосуванні,  не  враховуючи  тих
кандидатів, які після першого голосування
зняли  свої  кандидатури  або  щодо  двох
кандидатур,  які  були  внесені  в  бюлетені
при першому голосуванні. 

Видалити

9. 18.15. Якщо  в  результаті  зняття
кандидатами своїх кандидатур залишається
один кандидат, стосовно нього проводиться
повторне голосування.

Видалити

10 18.16. У разі  коли жоден кандидат і  після
повторного  голосування  не  отримав
більшості  голосів  від  загального  складу
ради, проводяться повторні вибори. Якщо
при  таємному  голосуванні  про  недовіру
міському голові , а також з інших питань не
отримано необхідної  кількості  голосів  від
загального  складу  ради,  то  повторне
голосування  під  час  цього  пленарного
засідання не проводиться .

18.16.  Якщо при таємному голосуванні  про
недовіру  міському голові,  а  також  з  інших
питань  не  отримано  необхідної  кількості
голосів  від  загального  складу  ради,  то
повторне  голосування  під  час  цього
пленарного засідання не проводиться.

11 18.22.  Результати  відкритого  (поіменного)
голосування з усіх питань, які виносяться
на  голосування,  окрім  випадків,
передбачених  частиною  4  цієї  статті,
оприлюднюються  на  офіційному  сайті
міської ради невідкладно, але не пізніше 5-
ти  робочих  днів  після  завершення
пленарного  засідання  ради,  за  наявності
технічних можливостей.

18.22. Результати голосування з усіх питань,
які  виносяться  на  голосування
оприлюднюються  на  офіційному  сайті
міської ради невідкладно, але не пізніше 5-ти
робочих  днів  після  завершення  пленарного
засідання ради.
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