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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» __________ 2022 року      № _____ 
 

Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради  

від 02.02.2021 № 46 «Про 

затвердження Регламенту 

Кропивницької міської ради 

восьмого скликання» 
 

Відповідно до статей 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021                    

№ 46 «Про затвердження Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання» та викласти пункти 1, 7 статті 25 Регламенту Кропивницької міської 

ради восьмого скликання в наступній редакції, а саме: 

«1. Проєкти рішень міської ради, оформлені у встановленому цим 

Регламентом порядку, передаються розробниками (виконавцями) до управління 

апарату міської ради в електронному вигляді не пізніше ніж за 10 календарних 

днів до початку роботи пленарного засідання сесії та у паперовому вигляді у 

кількості поданих заяв депутатів згідно з пунктом 7 даної статті Регламенту і             

три примірники для проведення організаційно-технічних заходів.» 

 «7. Проєкти рішень міської ради надсилаються депутатам в електронному 

вигляді на офіційну електронну скриньку депутата не пізніше як за п’ять 

календарних днів до початку сесії, за винятком окремих випадків, коли проєкти 

рішень можуть бути надіслані пізніше. Ця робота здійснюється управлінням 

апарату міської ради. За зміст проєкту рішення несе відповідальність його 

розробник (виконавець). 

 У випадку надходження до управління апарату міської ради письмової заяви 

депутата про необхідність надання йому проєктів рішень у паперовому вигляді, 

розробники (виконавці) проєктів рішень надають до управління апарату міської 

ради відповідні копії для подальшої передачі депутату. 

 Вищевказана заява подається депутатом один раз на рік і кожного 

наступного року протягом січня поновлюється. 

 Депутат в будь-який час може відмовитися від паперових проєктів рішень, 

письмово повідомивши про це управління апарату міської ради.» 
 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Артем Шершнюк 35 83 74 
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