
 

                         
Восьма сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

       Р І Ш Е Н Н Я 

від     лютого  2016 р.        № 

м. Знам`янка 

 

                                                                                             
                                                                                                   Проект підготовлений депутатом                                                                                         

                                                                                                            Знам’янської міської ради, 

                                                                                                            фракція ПП «Сила людей» 

                                                                                                            Лєвінте С.В. 

 

 

Про внесення доповнень до рішення 

Міської ради від 25.12.2015 № 57 

«Про затвердження Регламенту Знам’янської  

міської ради VII скликання” 

 

           Відповідно до ст.ст. 26 та 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Внести доповнення до Регламенту Знам’янської міської ради VIІ скликання, а саме:  

додати ст.ст. 15¹, 23¹, 23². 

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

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

скликання. 

 

 

 

 

 

Міський голова    С.Філіпенко 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

До проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання 

«Про внесення доповненень до Регламенту Знам’янської міської ради 

сьомого скликання» прийнятого від 25 грудня 2015 року рішення №57 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 

1.1. Політична ситуація в країні, спонукає політичні партії представлені в Знам’янській 

міській раді до заяв та звернень, до державних органів влади, установ, організацій. 

Практика розгляду на сесіях таких заяв, звернень, показує не узгодженість та 

розбіжності в розумінні текстів таких заяв та звернень. 

1.2. Новообрані депутати Знам’янської міської ради, виконуючи депутатську діяльність 

в частині подання проектів рішень, в тому числі регуляторних актів не володіють 

досвідом та знаннями процедури проходження проекту рішення регуляторного акту. 

2. Потреба і мета прийняття рішення: 

На даний момент в регламенті відсутні механізми регулювання запропонованих  

доповнень. Дані доповнення до Регламенту будуть сприяти ефективності та прискорення 

роботи  сесій, а також розуміючи та дотримуючись процедури проходження обов’язкових 

етапів проектів рішень регуляторних актів, депутати зможуть ефективніше та 

раціональніше проводити депутатську діяльність. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: Запропоновані доповнення до Регламенту, на моє переконання позитивно 

позначаться на роботі Ради в цілому та окремого депутата зокрема. 

4. Механізм виконання рішення: 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою. 

5. Порівняльна таблиця змін: 

Існуюча редакція Запропоновані доповнення 

Стаття 15. Відділ по обслуговуваванню ради 

1. Відділ по обслуговаваню ради є 

структурним підрозділом  міської ради, що  

здійснює організаційне,  інформаційне, 

аналітичне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності ради, її органів, депутатів, 

помічників-консультантів, сприяє здійсненню 

радою взаємодії з її виконавчими органами, 

здійснює контрольні функції, передбачені цим 

регламентом; 

2. Діяльність відділу по обслуговуванні ради 

безпосередньо координує Секретар ради. Відділ 

по обслуговаваню ради діє згідно з 

положенням, яке затверджується міською 

радою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 15¹. Редакційна комісія 
1. Для узгодження текстів рішень, заяв, 

звернень, які приймаються радою, рада може 

сформувати редакційну комісію. Редакційна 

комісія обирається Радою процедурним 

рішенням за пропозицією головуючого із числа 

депутатів та з ключенням до її складу 

відповідних фахівців. У роботі редакційної 

комісії можуть брати участь автори проекту 

рішення (заяви, звернення); 

2. Редакційна комісія оформляє остаточну 

редакцію проекту прийнятого рішення (заяви, 
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Стаття 23. Підготовка питань, що вносяться 

на розгляд ради 

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд 

ради організовує секретар ради. 

2. Проект рішення, що планується винести на 

розгляд ради, подається Секретарю ради. 

3. До проекту рішення додається 

пояснювальна записка, в якій вказується: 

- характеристика стану речей в галузі, яку 

врегульовує це рішення; 

- потреба і мета прийняття рішення; 

- прогнозовані суспільні, економічні, фінансові 

та юридичні наслідки прийняття рішення; 

- механізм виконання рішення; 

- порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо 

проектом рішення пропонується внести зміни 

до існуючого рішення ради). 

 У випадку, якщо проектом рішення 

пропонується скасувати існуюче рішення ради 

або внести в нього зміни, до проекту рішення 

додається копія такого рішення Ради; 

 Подання пояснювальної записки не 

вимагається при поданні проектів рішень, що 

стосуються земельних питань. Авторам або 

доповідачам даних проектів рішень при 

розгляді даних питань на засіданні постійної 

комісії та сесії   ради  необхідно мати 

інформаційний матеріал; 

4. У випадках, коли Авторами проекту 

рішення є депутати, депутатські фракції (групи) 

або  постійні комісії – отримання 

погоджувальних підписів (віз) здійснюється 

відділом секретаріату Ради. 

5.  Друкування та розмноження проектів 

рішень та інших матеріалів сесії проводиться з 

примірника, підготовленого відповідно до 

вимог Регламенту. 

6. Проект рішення повинен подаватися 

секретарю ради відповідно до чинного 

законодавства не пізніше, ніж за 20 днів до 

проведення засідання сесії, за винятком тих з 

них, що мають особливості , визначені 

кодексами України. 

7.  Не пізніше як за десять днів до відповідного 

пленарного засідання, а у виняткових випадках 

та у випадках, передбачених Регламентом, – не 

звернення) та вносить на розгляд Ради. Цей 

примірник підписується уповноваженим членом 

комісії не пізніше наступного дня після 

пленарного засідання; 

3. Редакційна комісія формується на випадок 

роботи із особливими текстами. В усіх інших 

випадках оформлення кінцевої редакції рішень 

Ради покладається на відділ секретаріату Ради. 
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пізніше як за день до пленарного засідання 

Відділ по обслуговуванню ради здійснює 

додаткове ознайомлення депутатів з проектами 

рішень та пояснювальними записками, шляхом 

надання (передання або надсилання на 

електронну пошту) посилань на адреси 

розміщення проектів рішень на веб-сайті ради. 

Не пізніше як за чотири дні до відповідного 

пленарного засідання Відділ по обслуговуванню 

ради забезпечує ознайомлення депутатів із 

обгрунтовуючими матеріалами (довідкові, 

інформаційні, експертні та інші додаткові 

матеріали, висновок юридичного відділу 

апарату виконавчого комітету Ради про 

відповідність проекту рішення чинному 

законодавству України, рекомендації 

профільних постійних комісій Ради; висновки 

виконавчих органів Ради (відділів, управлінь, 

департаментів, висновок пропозиції депутатів, 

постійних комісій, якщо такі надійшли, таблиця 

„Критичні зауваження до проекту” тощо). 

Обґрунтовуючі матеріали, в т.ч. проекти 

Програм Ради, інші друковані матеріали (понад 

5 аркушів) надсилаються відділом секретаріату 

Ради на електронну пошту депутатів, а у разі її 

відсутності чи особистого звернення депутата 

надаються у паперовому вигляді. Не пізніше 

двох днів до пленарного засідання відділ 

секретаріату передає депутату робочу теку 

пленарного засідання, яка повинна містити 

порядок денний засідання, проекти рішень та 

пояснювальні записки до них, висновки 

постійних комісій. За рішенням Ради тека 

паперових матеріалів пленарного засідання 

може бути замінена надсиланням повного 

пакету усіх сесійних матеріалів депутатам для 

використання їх у електронних пристроях 

(ноутбуках, планшетах, тощо). При цьому на 

пленарному засіданні повинен бути наданий 

кожному депутату порядок денний у 

паперовому вигляді. 

8.  Проекти рішень розміщують на окремій 

сторінці офіційного сайту Ради, де обов’язково 

в табличній формі зазначаються: 

12.1. Дата реєстрації проекту рішення в Раді; 

12.2. Назва проекту рішення; 

12.3. Автор/и; 

12.4. Кінцева дата громадського обговорення; 

Проекти рішень розміщені відповідно до дати 

надходження. Біля проектів рішень, які 

розміщені в базі менше ніж 20 днів 

виставляється позначка червоними літерами 

«Нове надходження». 
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 Стаття 23¹. Підготовка і розгляд проектів 

регуляторних актів ради 
1. Підготовка і розгляд проектів 

регуляторних актів   ради здійснюється 

відповідно до  плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів, що складається та 

затверджується радою щорічно, але не пізніше 

15 грудня поточного року. План діяльності з 

підготовки регуляторних актів є складовою 

частиною плану роботи   ради. Після 

затвердження плану роботи   ради план 

діяльності  з підготовки проектів регуляторних 

актів опубліковується на офіційному сайті Ради. 

2. При підготовці проекту регуляторного 

акту, який не внесено до плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів, Рада 

вносить зміни до плану не пізніше  десяти 

робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, 

але не пізніше дня оприлюднення цього 

проекту. 

3. Розробник регуляторного акта, 

відповідно до строку підготовки проекту, 

встановленого планом діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів, подає постійній 

комісії Ради з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики проект  

регуляторного акта  разом з аналізом 

регуляторного впливу,  не пізніше, ніж за  два 

місяці  до засідання сесії   ради. Постійна  

комісія  з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики за 

наявності мотивованого подання депутата Ради, 

іншої постійної комісії Ради,  може  визначити 

експерта та  доручити йому підготовку 

експертного висновку щодо регуляторного 

впливу проекту регуляторного акта. У цьому 

разі аналіз регуляторного впливу не готується, а 

експертний висновок щодо регуляторного 

впливу готується відповідно до вимог статті 8  

Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”. 

4. В разі, якщо розробником регуляторного 

акту є депутат Знам’янської міської ради, 

міський голова дає протокольне доручення 

відповідному структурному підрозділу для 

забезпечення процедури передбаченої для 

регуляторних актів.  

5. Постійна  комісія  з питань споживчого 

ринку, підприємництва та правової політики 

протягом 3 робочих днів від дня надання 

документів залучає  експерта (за потребою) для  

підготовки  експертного висновку щодо 

регуляторного впливу внесеного проекту 
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регуляторного акта. Строк підготовки 

експертного висновку встановлюється за 

домовленістю між постійною комісією та 

залученим експертом. 

6. На підставі аналізу регуляторного 

впливу, яким супроводжувався проект 

регуляторного акта при його внесенні на 

розгляд сесії Ради, а також експертного 

висновку щодо регуляторного впливу цього 

проекту, постійна комісія  з питань споживчого 

ринку, підприємництва та правової політики  

протягом 5 робочих днів з дня отримання 

експертного висновку готує свої висновки про 

відповідність проекту регуляторного акта 

вимогам  Закону України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”. У випадках, 

визначених цим Законом, такі висновки 

готуються на підставі експертного висновку 

щодо регуляторного впливу. 

7. У разі, якщо експертний висновок щодо 

регуляторного впливу не був наданий постійній 

комісії  з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики  протягом 

строку встановленого для його підготовки, 

висновки  постійної комісії готуються на 

підставі аналізу регуляторного впливу, яким 

проект регуляторного акта супроводжувався 

при його внесенні, у триденний термін з дня 

закінчення терміну підготовки експертного 

висновку. Це правило не застосовується у 

випадках, передбачених частиною четвертою 

цієї статті Регламенту, у цьому разі постійна 

комісія  з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики узгоджує 

з експертом продовження терміну підготовки 

експертного висновку. Постійна комісія  з 

питань споживчого ринку, підприємництва та 

правової політики повідомляє розробника 

регуляторного акта про висновки щодо цього 

акта. 

8. У разі якщо постійна комісії  з питань 

споживчого ринку, підприємництва та правової 

політики дійде висновку, що проект 

регуляторного акта відповідає  вимогам  Закону 

України „ Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності ” 

розробник регуляторного акту або за його 

поданням постійна комісія   ради протягом 5 

робочих днів з дня підготовки висновків 

оприлюднює одним зі способів, що передбачено 

ст. 13 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності ”, проект регуляторного акта, аналіз 
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регуляторного впливу (або експертний 

висновок) та встановлює строк протягом якого 

від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань 

приймаються зауваження та пропозиції. 

Розробник регуляторного акта розглядає усі 

зауваження і пропозиції щодо проекту 

регуляторного акта та відповідного аналізу 

регуляторного впливу, одержані протягом 

встановленого строку,  повністю чи частково 

враховує одержані зауваження і пропозиції або 

мотивовано їх відхиляє. Доопрацьовані проект 

регуляторного акта та аналіз регуляторного 

впливу подаються розробником до постійної 

комісії  з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики. 

 

Стаття 23². Питання розгляду регуляторних 

актів 
1. Підготовлені висновки постійної комісії  

з питань споживчого ринку, підприємництва та 

правової політики доопрацьовані проект 

регуляторного акта і аналіз регуляторного 

впливу протягом 3 робочих днів з дня 

надходження від розробника  передаються для 

вивчення до постійної комісії   ради, до сфери 

відання якої належить супроводження розгляду 

проекту регуляторного акта у Раді 

(відповідальна за підготовку проекту рішення  

постійна комісія), за винятком випадків, коли 

постійна комісія  з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики є 

відповідальною за підготовку проекту рішення.  

2. При представленні на пленарному 

засіданні сесії Ради проекту регуляторного акта 

голова постійної комісії  з питань споживчого 

ринку, підприємництва та правової політики 

доповідає про висновки цієї постійної комісії   

ради щодо відповідності проекту регуляторного 

акта вимогам  Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”. 

3. Регуляторний акт не може бути 

прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких 

обставин: 

- відсутній аналіз регуляторного впливу; 

- проект регуляторного акту не був 

оприлюднений. 

1. Рішення з питань прийняття 

регуляторних актів приймаються за процедурою 

і в порядку визначеному для прийняття рішень 

Ради. Регуляторні акти оприлюднюються в 

порядку визначеному законодавством. 
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