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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» __________ 2019 року       №______ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до Регламенту Міської ради  

міста Кропивницького 

сьомого скликання  

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції представників 

громадських організацій, депутатів міської ради, Міська рада міста 

Кропивницького 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Внести зміни та доповнення до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, затвердженого рішенням міської ради              

від 29 березня 2016 року № 183 (з урахуванням змін, внесених рішенням 

міської ради від 27 листопада 2017 року № 1236 «Про перейменування» та 

рішенням міської ради від 19 грудня 2018 року № 2188 «Про внесення змін та 

доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання»), а саме: 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

 

частину 2 Статті 3. Відкритість, гласність і публічність роботи ради 

викласти в новій редакції: 

 «2. Представники політичних партій, громадських та профспілкових 

організацій, органів самоорганізації населення міста, виборці за запрошенням 

міської ради можуть бути присутніми на пленарних засіданнях.»; 
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Статтю 3. Відкритість, гласність і публічність роботи ради 

доповнити частиною 9 та викласти її в наступній редакції: 

«9. Представники політичних партій, громадських та профспілкових 

організацій, органів самоорганізації населення міста, виборці, для участі у 

засіданні сесії Міської ради та виступу з питань порядку денного повинні 

зареєструватися шляхом надсилання на адресу Міської ради звернення в 

одній із форм: електронна, письмова, або заповнити електронну форму 

звернення, що розміщена на сайті Міської ради. 

На початку сесійного засідання Міської ради для виступу громадян  

відводиться час до 30 хвилин.  Тривалість кожного виступу -  3 (три) 

хвилини.  

Промовець повинен виступати тільки з тих питань, які є в порядку 

денному сесії Міської ради, та дотримуватися тривалості часу, наданого для 

виступу.» 

 

РОЗДІЛ V.  ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ: 

 

Статтю 44. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне» 

викласти в новій редакції: 

  «1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного 

засідання ради депутатам, особам, які записалися для виступу у порядку 

денному «Різне», відповідно до списку, оголошеного міським головою, 

надається право виступити у «Різному», яке полягає у висловленні ними 

своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв, інформації, повідомлень та позицій 

щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів ради 

тощо. 

  2. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його 

вирішення або вжиття відповідних заходів потрібен час, головуючий на 

пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі 

чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату, 

особам, які записалися для виступу у порядку денному «Різне», 

індивідуально та у встановлений головуючим термін. 

  3. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються, 

голосування не проводиться.» 

 

 

 

Міський голова         А. РАЙКОВИЧ 
 


