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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                       № _____ 

 

Про внесення змін у Регламент 

Власівської селищної ради 

сьомого скликання, затверд-

женого рішенням селищної ради 

від 24.11.2015 № 2 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г., в зв'язку із 

змінами в законодавстві, керуючись п.1 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни у Регламент Власівської селищної ради сьомого 

скликання, затверджений рішенням селищної ради від 24.11.2015 № 2: 

1)  у статті 5: 

у частині 3 слово «правомочною» замінити словом «повноважною»; 

частину 8 виключити; 

2)  у статті 9: 

частину 6 викласти в такій редакції: 

«6. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім 

випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним 

голосуванням.  

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому 

оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про 

доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті Власівської 

селищної ради (www.rada-vlasovka.at.ua) розміщуються в день голосування і 

зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних 

голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною 

протоколу сесії ради.»; 

у частині 7 слово «поіменного, відкритого» замінити словами «відкритого 

поіменного»; 
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3)  у статті 10: 

в частині 12 слова «відкритим (у тому числі поіменним)» замінити 

словами «відкритим поіменним»; 

частину 13 викласти в такій редакції: 

«13. Відкрите поіменне голосування відбувається за такою процедурою: 

головуючий зачитує список депутатів, кожний депутат з місця проголошує 

«ЗА», «ПРОТИ», чи «УТРИМАВСЯ». Голова або член лічильної комісії 

робить в списку відповідну позначку і підбиває підсумки поіменного 

голосування. Результати поіменного голосування доводяться до загального 

відома.»; 

частину 23 викласти в такій редакції: 

«23. Лічильна комісія після підрахунку голосів оголошує протокол про 

результати таємного голосування, який береться Радою до відома та 

зберігається разом із протоколом пленарного засідання»; 

частину 24 виключити; 

4)  у статті 16: 

частину 2 доповнити абзацом 2 такого змісту: 

«Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом 

розміщення у газеті «Світловодськ вечірній». За рішенням Ради з метою 

економії бюджетних коштів у газеті «Світловодськ вечірній» може бути 

оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків) із розміщенням 

інформації про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається 

таким, що набуло чинності з моменту виходу випуску газети, у якому 

розміщений текст рішення, якщо більш пізній строк набрання чинності не 

визначений у самому рішенні.» 

частину 4 викласти в такій редакції: 

«4. Копії актів органів та посадових осіб селищної ради надаються на 

вимогу громадян та юридичних осіб відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» згідно Порядку доступу до публічної 

інформації, розпорядником якої є Власівська селищна рада, затвердженого 

розпорядженням селищного голови від 17.07.2013 № 89).» 

5)  доповнити статтями 26-1, 26-2 наступного змісту: 

«Стаття 26-1. Депутатські фракції. 

1. Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного 

членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції. Депутатські фракції 

можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень даного 

скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень 

Ради.  

2. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні 

депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. 

Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської 

фракції.  
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3. Керівник фракції подає селищному голові письмове подання, до якого 

додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про 

сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального 

складу та партійної належності членів фракції. 

Головуючий на пленарному засіданні селищної ради інформує депутатів 

Ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.  

Стаття 26-2. Права депутатських груп, фракцій  

1. Депутатські групи, фракції мають право:  

1) на представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;  

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, 

призначає чи затверджує рада;  

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні 

ради з кожного питання порядку денного сесії ради;  

4) здійснювати інші права, передбачені законами України. 

2. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені 

територіальної громади та Ради.»; 

6)  у статті 30: 

у частині 2 та частині 11 слова «відділ економіки, фінансів та 

бухгалтерського обліку» замінити словами «планово-економічний відділ»; 

у частині 9 слова «головний бухгалтер» замінити словами «начальник 

планово-економічного відділу»; 

7)  у статті 32: 

у частині 2 слово «відкритим» замінити словами «відкритим поіменним»; 

частину 3 доповнити наступним реченням: 

«Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата селищної 

ради вирішуються судом.» 

частину 4 викласти в такій редакції: 

«У разі дострокового припинення повноважень депутата селищної ради 

вибори депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться 

відповідно до закону про місцеві вибори.». 

2. Спеціалісту апарату ради внести відповідні зміни в Регламент 

Власівської селищної ради сьомого скликання, затверджений рішенням 

селищної ради від 24.11.2015 № 2, згідно п.1 даного рішення. 

  

 
Селищний голова                                                                               А.Бабаченко 


