Пропозиції щодо внесення змін до деяких розділів та статей запропонованого проекту Регламенту Введенської селищної ради VII скликання
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Діюча редакція

Запропоновані зміни, редакція

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Введенської
селищної ради

1

Ст. 1, п.1.1

1.1 Введенська селищна рада (далі - Рада) є органом місцевого
самоврядування, що представляти Введенську територіальну
громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і
повноваження
місцевого
самоврядування,
визначені
Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.1 Введенська селищна рада (далі - Рада) є органом місцевого
самоврядування, що представляє Введенську територіальну
громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і
повноваження
місцевого
самоврядування,
визначені
Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2

Ст. 1, п.1.3

3

Ст. 1, п.1.7

1.3 Регламент Введенської селищної ради (далі - Регламент)
визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок
обрання Введенського селищного голови, секретаря
Введенської селищної ради, заступників Введенського
селищного голови, скликання чергової та позачергової сесій
Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і
розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень
Ради про затвердження порядку денного сесії та з
процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
1.7 У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами
чинного законодавства України, діють норми чинного
законодавства України

1.3 Регламент Введенської селищної ради (далі - Регламент)
визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок
затвердження Введенського селищного голови, секретаря
Введенської селищної ради, заступників Введенського
селищного голови, скликання чергової та позачергової сесій
Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і
розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень
Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних
питань, а також порядок роботи сесії Ради.
1.7 У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами
чинного законодавства України, слід керуватися нормами
чинного законодавства України

4

Назва глави/
статті

Стаття 2. Відкритість та гласність роботи Ради

Ст.3 п 3.3

3.3 Представники засобів масової інформації можуть бути 3.3 Представники засобів масової інформації можуть бути
акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради
при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна
бути вмотивованою. Порядок акредитації представників
засобів масової інформації затверджується розпорядженням
голови Ради

5

Назва глави/
статті

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

Ст.6 п 6.4

6.4 За загальним правилом пленарні засідання Ради 6.4 За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться
проводяться у приміщенні Ради за адресою с. Тернова вул.
Радянська, 16

9.4 Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3денного строку після закриття сесії Ради, передаються до
відповідних (профільних) постійних комісій Ради

6

8

9

у приміщенні Ради за адресою с. Тернова вул. Центральна, 16

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

Назва глави/
статті

7

акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради
при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути
вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів
масової інформації затверджується розпорядженням голови
Ради

9.4 Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3денного строку після підписання рішень, передаються до
відповідних (профільних) постійних комісій Ради

Назва
розділу
Назва глави/
статті
Ст.12, пп.
12.1.1
Назва глави/
статті

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ГЛАВА 1.
ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

Ст.16 п 16.1

16.1 Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради
вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями
та головою. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як
за 1 (один ) день до відкриття сесії

16.1 Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради
вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями та
головою. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 1
(один ) день до підписання розпорядження головою ради про
проведення сесії.

Ст.16 п 16.3

16.3 Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню,
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради за
адресою http:vvedrada.gov.ua

16.4 Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню,
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради за адресою
http:vvedrada.gov.ua за 20 робочих днів до проведення сесії

12.1.1 про обрання Введенського селищного голови ;

12.1.2 про затвердження Введенського селищного голови ;

Стаття 16. Формування порядку денного сесії
Ради

10

11

Ст.16 п 16.10

16.10 Перелік питань, які планується винести на розгляд
пленарного засідання Ради розглядається президією Ради. За
наслідками розгляду президією Ради проекту порядку
денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на
розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

Назва глави/
статті

Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите
поіменне голосування.

Ст. 36, п. 36.2 36.2 Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь- 36.2 Поіменне голосування проводиться по всіх питаннях, окрім
кого з депутатів Ради, підтриманою не менше як однією
третиною депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному
засіданні Ради, або однієї із фракцій Ради. На голосування ця
пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій
щодо способу голосування

Назва глави/
статті
12

16.10 Перелік питань, які планується винести на розгляд
пленарного засідання Ради розглядається президією Ради, за
умови її створення. За наслідками розгляду президією Ради
проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо
внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку
питань.

обрання на посаду голови районної Ради, заступників
голови районної Ради включаються всі депутати Ради, які
дали згоду балотуватися і кандидатури яких було
висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід
кандидатів приймається Радою без голосування за усною
заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

13

Ст..44, п.44.1

14

Ст..44, п.44.2

Ради,

Стаття 37. Загальні положення про таємне
голосування

Ст. 37, п. 37.3 37.3 До бюлетеня для таємного голосування з питань про

Назва глави/
статті

випадків
таємного
голосування,
депутатами
зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

37.4 До бюлетеня для таємного голосування з питань про
обрання на посаду секретаря Ради, включаються всі
депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури
яких було висунуто у встановленому законами порядку.
Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування
за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ
РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ,
СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ
Стаття 44. Набрання чинності
рішеннями Ради
44.1 Рішення Ради нормативно-правового характеру
набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо
органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк
введення цих актів у дію
44.2 Рішення Ради нормативно-правового характеру
оприлюднюються

44.1 Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають
чинності з дня їх підписання та офіційного оприлюднення, якщо
органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк
введення цих актів у дію
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх
офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою
не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Назва глави/
статті

Стаття 47. Дисципліна та етика на сесіях районної
ради

Стаття 47. Дисципліна та етика на сесіях ради

