УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІІ демократичне скликання
(четверта сесія)

РІШЕННЯ
Від 17 березня 2016 р. № 066-04/16
м.Тлумач

Про внесення змін до регламенту
районної ради VІІ демократичного
скликання
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення зміни до
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
поіменних голосувань», районна рада
вирішила:
1. Статтю 31 регламенту районної ради VІІ демократичного скликання
викласти у такій редакції:
«31.1. Рішення ради приймається на пленарному засіданні більшістю
депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом,
шляхом особистого голосування депутатів.
31.2. Рішення може голосуватись за основу з подальшим внесенням змін та
поправок або ж відразу в цілому. Якщо до рішення прийнятого за основу не
вносяться ніякі поправки чи зміни, то воно вважається прийнятим в цілому.
31.3. Для здійснення голосування з числа депутатів утворюється лічильна
комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням на першій сесії
районної ради. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника
і секретаря.
31.4. Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням, окрім
випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55 і 56 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
31.5. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору
кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий
на пленарному засіданні. При проведенні поіменного голосування, після
оголошення головуючим на пленарному засіданні прізвища депутата, депутат
підводиться з місця і виголошує свій вибір: «за», «проти» або «утримався», про

що робиться відповідна позначка у списку депутатів для поіменного
голосування. Депутат може відмовитися від участі у поіменному голосуванні,
про що також робиться відповідна відмітка.
31.6. Офіційні результати поіменного голосування підлягають
обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Всі результати поіменних
голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і
зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного
голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
31.7. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених пунктами
1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55 і 56 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
31.8. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст
яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування
визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії. Кожен депутат
може отримати лише один бюлетень.
31.9. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає
відповідний протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Члени
лічильної комісії можуть висловити окрему думку. Після доповіді голови
лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.
31.10. Протокол лічильної комісії є чинним, якщо його підписали понад
половину членів лічильної комісії від загального складу комісії.
31.11. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для
подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона
вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і
голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування
голосування про її прийнятність для розгляду.
31.12. Рішення з процедурних питань, в тому числі про включення питання
до порядку денного, приймаються більшістю депутатів від присутніх на сесії
відкритим голосуванням.
2. Частину 2 статті 45 регламенту районної ради VІІ демократичного
скликання викласти у такій редакції: «Депутатські фракції формуються на
партійній основі депутатами, які обрані за списками політичних партій, що за
результатами виборів увійшли до складу районної ради. Кількісний склад
фракції має становити не менше 3 депутатів».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради В.Гнатюка.
Голова
районної ради

В.Двояк

