
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

третя сесія VІІ скликання 
 
від  28.01.2016 р. №71 
 
Про внесення змін до Регламенту роботи  
Коростенської міської ради VIІ скликання  
 

З метою  підвищення прозорості та відкритості діяльності міської ради,  
враховуючи напрацювання робочої групи  по розробці Регламенту роботи 
міської ради VIІ скликання, рекомендації постійної комісії  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 до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІ  

скликання, затвердженого рішенням 2 сесії міської ради від  17.12.15р. №13, а 
саме: 

1.1.Доповнити статтею 281, виклавши її  у наступній редакції: 
 
Стаття 281. Відкрите поіменне голосування. 
 
1. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом оголошення позиції 
депутата в ході голосування.  
Кожен депутат голосує особисто, передача права голосу іншому депутату чи 
дистанційне голосування не допускаються.  
Під час відкритого поіменного голосування депутат зобов’язаний подати свій 
голос «За» пропозицію, «Проти» чи «Утриматися» (враховуючи процедуру 
врегулювання конфлікту інтересів згідно п.5 ст.28 Регламенту). 
2.Відкрите поіменне голосування здійснюється наступним чином:  
2.1.Для забезпечення  відкритого поіменного голосування відділом 
організаційного забезпечення діяльності міської ради готуються бланки  
голосування за формою (додаток 1), які передаються обраній лічильній 
комісії.  
2.2.За даними реєстрації в бланку навпроти прізвища депутата, який не 
з’явивсь на сесію або з якихось причин відсутній в залі засідань, 
проставляється позначка «Відсутній» 



2.3.Міський голова оголошує про початок голосування  
2.4.Депутат міської ради свою позицію «За», «Проти», «Утримався» 
висловлює шляхом підняття руки.  
2.5. Уповноважена лічильною комісією особа (з числа осіб лічильної комісії)  
називає прізвища та приналежність до фракції (партії) тих депутатів, які 
проголосували в меншості.  
2.6.Інший член лічильної комісії заносить результати до бланку поіменного 
голосування. Більшість проставляється шляхом математичного підрахунку 
голосів. 
Навпроти прізвища депутата, який присутній у залі та не брав участі в 
голосуванні проставляється позначка «Не голосував» 
2.7.Після кожного голосування лічильна комісія оголошує кількість голосів, 
поданих «За», «Проти», «Утримались». 
Заповнений бланк з результатами голосування відразу підписується всіма 
членами лічильної комісії.  
2.8.Якщо виникають труднощі у встановленні результатів голосування, 
секретар міської ради зачитує список  (прізвище депутата, якщо воно 
збігається прізвище та ім’я) зареєстрованих депутатів міської ради  по 
фракціях. Кожен депутат, прізвище  якого названо, оголошує свою позицію 
стосовно питання, що голосується, вимовлянням вголос одного із слів: «За», 
«Проти», «Утримався». При цьому, в цей час коментарі та пояснення щодо 
позиції депутата проголошувати забороняється.  
2.9.Лічильна комісія фіксує результати поіменного голосування по кожному 
рішенню окремо.  
3.За отриманими результатами головуючий  підсумовує, прийняте рішення чи 
відхилене.  
4.По закінченню сесії зафіксовані та підписані лічильною комісією заповнені 
бланки з результати голосування передаються до відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради для оприлюднення. 
5.Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії 
міської ради. 
6.Всі результати голосування  публікуються  на сайті міської ради і 
зберігаються там необмежений час. 
7.В момент  поіменного голосування по кожному рішенню здійснюється 
відеофіксація процедури голосування. 
 

 
1.2. Пункт 2 статті 2 Принципи діяльності міської ради викласти в 

наступній редакції: 
 

2.Міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, 
міський голова, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за 
принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Законом 
України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  а  також цим 
Регламентом» 
 

1.3. Статтю 4  Регламенту викласти у наступній редакції: 



 
Стаття 4. Місце проведення та мова ведення засідань міської ради 
1.Міська рада проводить засідання у сесійній залі міської ради 

(м. Коростень, вул. Грушевського, 22). 
За кожним депутатом закріплюється місце в сесійній залі  на весь період 

повноважень міської ради чергового скликання. 
2. Засідання міської ради можуть також проводитися в іншому місці, за 

рішенням міської ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від 
загального складу міської ради.  

5. Засідання міської ради ведуться державною мовою України. 
Виступаючі мають право під час виступу користуватись мовою, якою вони 
бажають. У разі необхідності, промовець зобов’язаний забезпечити переклад 
його виступу українською мовою. 
 

1.4. Пункт 1 статті 6 Виникнення і строк повноважень депутатів 
міської ради  викласти в наступній редакції:  

 
1.Повноваження депутатів, гарантії депутатської діяльності та порядок 

організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, 
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус 
депутатів місцевих рад” та цим Регламентом.  

 
1.5.Статтю 8 викласти в наступній редакції: 
 
Стаття 8. Підзвітність депутатів міської ради. 
1. Кожен депутат міської ради зобов’язаний періодично, але не рідше 

одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед членами територіальної 
громади. 

2. Звітування депутатів реалізується через публічну зустріч з виборцями 
та публікацію тексту звіту на офіційному сайті міської ради та у місцевих 
засобах масової інформації. 

 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                    В.Вигівський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
 
 
 
 
 
 


