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Про розгляд не підтриманої 
електронної петиції

Розглянувши  не  підтриману  електронну  петицію  щодо  обов’язковості
звітування  депутатів  перед  своїми  виборцями,  повідомляємо  наступне.
Враховуючи те,  що дана електронна петиція не набрала необхідної кількості
голосів  у  термін,  який  визначено  Статутом  територіальної  громади  міста
Кропивницького, затвердженим рішенням міської ради від 31.01.2019 № 2303,
та відповідно до норм статті  231 Закону України «Про звернення громадян»
зазначену електронну петицію розглянуто як звернення громадян.

Відповідно до вимог частин 1-4 статті  16 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» депутат міської ради періодично, але не рідше одного
разу  на  рік,  зобов’язаний  звітувати  про  свою  роботу  перед  виборцями
відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян та інформувати міську
раду про результати обговорення своїх звітів перед виборцями.

Звіт депутата міської ради повинен містити відомості про його діяльність у
раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому
окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про
особисту  участь  в  обговоренні,  прийнятті  та  в  організації  виконання рішень
ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Звіт депутата міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу
зборів  виборців  за  місцем  проживання,  трудової  діяльності  або  навчання,  а
також органів самоорганізації населення.

Депутат міської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і
місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації  або в інший
спосіб.

Відповідно  до  рішення  міської  ради  від  19.12.2018  № 2189  «Про  звіти
депутатів  міської  ради  перед  виборцями»  визначено  орієнтовний  строк
проведення звітів депутатів перед виборцями, а саме перший квартал кожного
наступного року як граничний термін для проведення звітів за попередній рік.

Депутати  подають  звіти  до  управління  апарату  міської  ради  для
подальшого оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

Всі звіти депутатів перед виборцями, які є в розпорядженні міської ради,
оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради, в розділі «Депутати» на
персональних сторінках депутатів міської ради та в рубриці «Звіти».
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Варто  відзначити,  що депутати  Кропивницької  міської  ради  поточного
скликання  набули  повноваження  з  дня  відкриття  першої  сесії  міської  ради,
тобто 04.12.2020.

Отже, кінцевий строк для звітування за перший рік роботи депутатами
міської ради  - не пізніше 31 березня 2022 року.

Виконавчі  органи міської  ради зі  свого боку будуть  всіляко сприяти в
організації та проведенні звітів депутатів перед виборцями.
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