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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

__________сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
 від        2020 року                  №

Про  внесення змін до Регламенту
Помічнянської міської ради
восьмого скликання

       Враховуючи Закон України «Про доступ до публічної інформації»,
керуючись статями 26, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Регламенту Помічнянської міської ради восьмого
скликання, затвердженого рішенням міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 8, а саме :

статтю  19 викласти в новій редакції.

… «Стаття 19. Розпорядження міського голови про скликання сесії ради з
зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань, які
передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і
населення та оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради не
пізніше як за 10  днів до сесії,  а у виняткових випадках –  не пізніше як за
день до сесії.

статтю 60 Регламенту міської ради доповнити наступними пунктами :

 … Стаття 60.
Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім

випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймаються
таємним голосуванням.

Відкрите поіменне голосування здійснюється кожним депутатом
особисто:

 за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює
голосування замість депутата іншою особою. Результати голосування
фіксуються поіменно, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів



голосування на кожного депутата. Результати голосування можуть
висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі
засідань;

шляхом підняття руки.
Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної

системи його результати висвітлюються на інформаційному табло
електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на
пленарному засіданні.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення
діяльності депутатів.

Міський голова                                                                Микола АНТОШИК
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