
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про внесення змін до Регламенту Знам’янської міської ради сьомого скликання, 

затвердженого  рішенням міської ради від 25.12.2015 року №57» 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це 

рішення:неузгодженість п.3 ст. 42 та п. 16 ст.37 Регламенту,Знам’янської міської 

ради сьомого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року 

№57; 

відсутність програмно-технічного  комплексу системи електронного голосування. 

2. Потреба і мета прийняття рішення:узгодити п.3 ст. 42 та п. 16 ст.37 

Регламенту,Знам’янської міської ради сьомого;оптимізація використання робочого 

часу працівників відділу по обслуговуванню ради Знам’янської міської 

ради;створення умов та можливостей  для виконання вимог діючого Регламенту. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: запропоновані доповнення до Регламенту, створять умови 

для його більш ефективного та дієвого виконання. 

4. Механізм виконання рішення: досягнення визначеної мети планується шляхом 

прийняття даного рішення міською радою. 

5. Порівняльна таблиця змін: 

Начальник відділупо обслуговуванню ради                                      Н.Брунцвік  

Існуюча редакція Запропоновані зміни  

Стаття 24. Попереднє обговорення проектів рішень 

4.Поправки та пропозиції до проектів рішень зводяться у 

порівняльну таблицю (яка має назву «Критичні 

зауваження до проектів рішень»), для розгляду на 

пленарному засіданні. 

Стаття 24. Попереднє обговорення проектів 

рішень 

4.«Поправки та пропозиції до проектів рішень 

зводяться у порівняльну таблицю або 

інформаційну довідку(яка має назву «Критичні 

зауваження до проектів рішень»), для розгляду на 

пленарному засіданні». 

Стаття 37. Порядок голосування та прийняття рішення 

Ради 

16.Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. 

процедурного рішення) надаються на прохання депутата, 

помічників-консультантів депутата місцевої ради, голови, 

його заступників, а також на запит відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Така 

інформація надається за будь-який період. Результати 

голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного 

рішення) із зазначенням персональної позиції кожного 

депутата розміщуються на офіційному веб-сайті ради у 

день голосування і зберігаються протягом необмеженого 

строку. Результати голосування є невід’ємною частиною 

протоколу сесії ради. 

Стаття 42. Набрання чинності рішень ради. 

Оприлюднення рішень Ради та результатів 

голосування. 

3.На офіційному сайті ради оприлюднюються для вільного 

доступу та поширення результати голосувань з питань 

порядку денного. Такі дані розміщуються відділом 

секретаріату ради не пізніше наступного робочого дня 

після пленарного засідання. 

Стаття 37. Порядок голосування та прийняття 

рішення Ради 

16.Результати голосування з будь-якого 

питання (в т.ч. процедурного рішення) 

надаються на прохання депутата, помічників-

консультантів депутата місцевої ради, голови, 

його заступників, а також на запит відповідно 

до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Така інформація надається за 

будь-який період. Результати голосування з 

будь-якого питання (в т.ч. процедурного 

рішення) із зазначенням персональної позиції 

кожного депутата розміщуються на 

офіційному веб-сайті ради не пізніше 

наступного робочого дня після пленарного 

засіданняі зберігаються протягом 

необмеженого строку. Результати голосування 

є невід’ємною частиною протоколу сесії 

ради». 

 



 

 

 

 

 
   ПРОЕКТ 

виносить секретар  

міської ради Н.Клименко 

 

________сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від2016 року       № 

м. Знам`янка  

   

Про внесення змін до Регламенту 

Знам’янської міської ради 

сьомого скликання, затвердженого  

рішенням міської ради від 25.12.2015 року №57 

  

З метою узгодження п.3 ст. 42 та п. 16 ст.37 Регламенту,Знам’янської міської ради 

сьомого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року №57, 

оптимізації використання робочого часу працівників відділу по обслуговуванню ради 

Знам’янської міської ради, у зв’язку із відсутністю програмно-технічного  комплексу 

системи електронного голосування, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

В и р і ш и л а: 

 
1. Внести зміни до п.4 ст.24 Регламенту,Знам’янської міської ради сьомого 

скликання, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року №57, 

виклавши його в новій редакції: 

«Поправки та пропозиції до проектів рішень зводяться у порівняльну 

таблицю або інформаційну довідку(яка має назву «Критичні зауваження до 

проектів рішень»), для розгляду на пленарному засіданні». 

2. Внести зміни до п.16 ст.37 Регламенту,Знам’янської міської ради сьомого 

скликання, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року №57, 

виклавши його в новій редакції: 

«Результати голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного 

рішення) надаються на прохання депутата, помічників-консультантів 

депутата місцевої ради, голови, його заступників, а також на запит 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Така 

інформація надається за будь-який період. Результати голосування з будь-

якого питання (в т.ч. процедурного рішення) із зазначенням персональної 

позиції кожного депутата розміщуються на офіційному веб-сайті ради не 

пізніше наступного робочого дня після пленарного засіданняі 

зберігаються протягом необмеженого строку. Результати голосування є 

невід’ємною частиною протоколу сесії ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності Знам’янської міської ради 

сьомого скликання (гол. Л.Семиніна). 

         Міський голова     С.Філіпенко 

 

 


