
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
тридцять третя  сесія VІ скликання 

 
від  05.06.2014 р. №1501 
 
Про внесення змін до Регламенту роботи  
Коростенської міської ради VI скликання  
 
             В зв’язку зі змінами в чинному законодавстві України та враховуючи 
рекомендації постійної комісії  міської ради з питань законності, правопорядку, 
прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики, керуючись,  
ст.25, п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Внести зміни в Регламент роботи Коростенської міської ради VI  

скликання, затвердженого рішенням 2 сесії міської ради від  09 грудня 2010р. 
№6    виклавши  ст.ст.8, 11, 16, 38   у наступній редакції: 

 
«Стаття 8. Сесія міської ради є основною формою діяльності ради. Міська 

рада проводить свою роботу сесійно. Вона складається з пленарних засідань 
ради та засідань постійних комісій ради. 

Пленарне засідання ради розпочинаються та закінчуються виконанням 
Державного Гімну України та Гімну міста Коростеня. 

 
Стаття 11.Розпорядження про скликання чергової сесії міської ради 

видається за 25 робочих днів до пленарного засідання сесії. 
Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 

самоврядування, що розроблені відповідними розпорядниками та підлягають 
обговоренню, надаються в секретаріат міської ради та оприлюднюються не 
пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

Всі проекти рішень підлягають розгляду на засіданнях відповідних 
постійних комісій міської ради.    

Всі проекти рішень направляються секретаріатом ради в  електронному 
вигляді депутатам, на вказану ними електронну адресу,  не пізніше як за три дні 
до засідання постійної комісії міської ради або надаються в друкованому 
вигляді на вимогу депутатів. 

Якщо матеріали з якогось питання не пройшли попереднього розгляду в 
постійних комісіях, то тільки у виняткових випадках за рішенням сесії вони 
можуть бути включені до порядку денного. 

 
 
 



Стаття 16. 
2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, разом з усіма 

додатками та документами, які передбачається розповсюдити серед депутатів, у 
друкованій та електронній формах подається до відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради на реєстрацію та оприлюднення. 

Проекти рішень, які відповідно до закону   є   регуляторними   актами 
подаються разом із додатками, та документами передбаченими законодавством 
(висновками громадських обговорень, аналізом регуляторного впливу 
запропонованого рішення та ін.). 

 
Стаття 17. Засідання ради проводяться відкрито і гласно. У них можуть 

брати участь з правом дорадчого голосу Народні депутати України,  а також 
запрошені на сесію представники державних органів, місцевого 
самоврядування, політичних партій, інших громадських об’єднань, трудових 
колективів, преси, радіо, виборці.  

За наявності технічної можливості пленарні засідання сесії міської ради 
належать прямій (он-лайн) трансляції на каналі Коростенського телебачення в 
повному обсязі. 

Засідання ради можуть транслюватися по радіо за рішенням міської ради. 
Місце для встановлення гучномовців визначається радою.  

За рішенням ради, для  розгляду окремих персональних питань, що не 
мають суспільного значення,  може бути проведено закрите засідання. Звіти 
про проведення сесії та її рішення  висвітлюються в ЗМІ. 

Секретаріат ради забезпечує розміщення протягом 5 днів всіх прийнятих 
та підписаних рішень міської ради на офіційному сайті міста Коростеня. 

 
Стаття 38.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських 

засадах. У разі неодноразової неявки без поважних причин на засідання комісії 
рада може поставити питання про звіт депутата на пленарному засіданні і, якщо 
буде потреба, проінформувати виборців. 

Брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу 
можуть Народні депутати України, депутати Житомирської обласної ради, 
депутати Коростенської міської ради, уповноважені представники Громадської 
ради міста Коростеня та запрошені.» 

 
2.Статтю 14 Регламенту роботи Коростенської міської ради VI  скликання, 

затвердженого рішенням 2 сесії міської ради від 09 грудня 2010р. №6, 
доповнити словами: «та Громадською радою міста Коростеня». 

 
3. Пункт 2 статті  48  Регламенту роботи Коростенської міської ради VI  

скликання, затвердженого рішенням 2 сесії міської ради від  09 грудня 2010р. 
№6, доповнити словами: «та уповноважений представник Громадської ради 
міста Коростеня» 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                             В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                    О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                             Т.Камінська 


