
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І

VII СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№VII/4/1 від 11 березня 2016 року 

Про внесення змін у рішення №VII/1/2
від 15.12.2015р. “Про Регламент
роботи міської ради VII скликання”

Заслухавши пропозицію секретаря  міської  ради  Напованця  Р.П.,  враховуючи

висновки  постійної  комісії  з  питань  освіти,  культури,  молодіжної  політики,

спорту, регламенту та правопорядку, керуючись п.1 ч.1 ст.26 та ч.13 ст.46 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення №VII/1/2  від 15 грудня 2015 року “Про Регламент
роботи міської ради VII скликання”, а саме:

а) включити статтю 26. Помічники-консультанти депутата міської ради з
наступним  змістом:  Права,  обов’язки  та  умови  діяльності  помічників-
консультантів депутата місцевої ради визначаються окремим положенням;

б)  пункт  18.1.  викласти  з  наступним  змістом:  Рада  ухвалює  рішення
поіменним або таємним голосуванням;

в)  пункт  18.2.  викласти  з  наступним  змістом:  Поіменне  голосування
проводиться  з  усіх  питань,  які  виносяться  на  голосування,  окрім  випадків
передбачених чинним законодавством;

г) пункт 18.3. викласти з наступним змістом: Поіменне голосування може
проводитись шляхом персонального озвучення своєї позиції кожним депутатом



шляхом зачитування  головою засідання прізвищ депутатів;

ґ)  пункт  18.4.  викласти  з  наступним  змістом:  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.

д) пункт 18.6. видалити;

е) пункт 18.13. видалити;

є) пункт 18.14. видалити;

ж) пункт 18.15. видалити;

з)  пункт  18.16  викласти  з  наступним  змістом:    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.

и) пункт 18.22. викласти з наступним змістом: 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.

Міський голова   Збаража          Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець 

Присяжнюк
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