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УІІІ сесія сьомого скликання

Про внесення змін та доповнень до
Регламенту роботи Баштанської
міської ради сьомого скликання,
затвердженого рішенням міської
ради від 26 листопада 2015 року №1
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 та частині 3 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції»,
враховуючи висновки постійних комісій міської ради,
міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни та доповнення до Регламенту роботи Баштанської міської ради
сьомого скликання, затвердженого рішенням міської ради від 26 листопада 2015 року
№1:
1. Статтю 24 Розділу IV «Спільне засідання комісій» викласти у новий редакції:
«Стаття 24
Профільні комісії вивчають і розглядають питання, за результатами - дають
висновки з рекомендаціями щодо внесення (або невнесення) питання на розгляд
спільного засідання постійних комісій міської ради.
На засіданнях спільних комісіях присутні голови комісій, голови фракцій і
депутати міської ради.
Спільне засідання постійних комісій міської ради проводиться не пізніше,
ніж за день
до пленарного засідання ради, на ньму
розглядаються і
обговорюються всі питання, внесені до порядку денного сесії.
Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у
підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головуючий
визначається за взаємним погодженням.
За результатами роботи спільного засідання постійних комісій готуються
рекомендації про внесення (або невнесення) питань на розгляд пленарного
засідання міської ради.
Рішення про внесення чи не внесення питання приймається більшістю голосів
від присутніх на спільному засіданні депутатів.
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Рекомендації і протоколи спільних засідань комісій підписуються головами
всіх постійних (профільних) комісій міської ради.
2. Доповнити статтю 37 глави 1 «Підготовка пленарних засідань» Розділу VI «
Організація роботи ради» пунктом 37.3.1 такого змісту:
«37.3.1 Обов’язково до кожного проекту рішення ради начальник відповідного
відділу разом із спеціалістом, який готував даний проект надає обґрунтовану
пояснювальну записку».
3. Доповнити статтю 53 глави 3 Розділу VI «Вимоги до процедури
голосування» пунктом 53.9 такого змісту:
«53.9. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням
відповідно до частини 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
4. Доповнити статтю 9 «Депутати міської ради» Розділу ІІ пунктом 9.11. такого
змісту:
«9.11. На депутата міської ради поширюються вимоги та обмеження,
встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
У разі виникнення конфлікту інтересів депутат міської ради письмово
повідомляє не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався про
наявність у нього конфлікту інтересів, сесію міської ради, та вживає всіх необхідних
заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, а саме: не бере
безпосередньо участь під час прийняття відповідних рішень, пов’язаних з його
особистими майновими, немайновими інтересами чи інтересами близьких йому осіб.
Депутат, який на передодні сесії дізнався про конфлікт інтересів, письмо до
початку голосування повинен повідомити головуючого сесії та не приймати участь у
голосуванні, дане повідомлення фіксується у протоколі сесії.
5. Контроль за цією процедурою здійснює постійна комісія міської ради з питань
соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування, молодіжної
політики та духовності законності і захисту прав громадян, депутатської діяльності,
етики, яка надає консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та
подарунками».
6. Розділ VIII Регламента «ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ» вважати
Розділом VII Регламента.

Міський голова

І.В.Рубський

