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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНУ 
МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" говорить,
що сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна,
обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних
засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

У своїй діяльності місцева рада, її органи та посадові особи керуються
Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні", іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України та власними
Регламентами, що
затверджуються не пізніше
другої сесії.

Отож, для того, щоб краще
розібратися з питаннями
організації роботи місцевих
рад, слід ретельно
ознайомитися з ст. 46 Закону
України "Про місцеве
самоврядування в Україні", а
також з історією та кращими
практиками регламентів
місцевих рад в Україні. 

Історичний екскурс
Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого

самоврядування. 
Саме колегіальність органу накладає відбиток на впорядкування його

діяльності шляхом ухвалення спеціального документа, в якому
встановлюються як правила формування внутрішніх органів ради, порядку
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підготовки та розгляду і ухвалення нею рішень, так і правила поведінки членів
цього органу > депутатів місцевої ради, міського голови, інших осіб, що можуть
бути запрошені для участі в роботі ради.

З проголошенням незалежності України питання регламентування сесій
місцевих рад постало особливо гостро. Цьому сприяло те, що ті депутати, які
були традиційно обрані до складу цих рад за радянською рознарядкою, раптом
зіткнулися з тією проблемою, що молоді, вперше обрані депутати, почали
надто активно впливати на хід обговорення будь>якого питання, надто
прискіпливо ставитися до порядку голосування та обговорення питань.

Доволі часто виникали випадки, коли меншості не давали слова,
голосування відбудувалося за відсутності кворуму, що призводило до
протистояння в радах, а інколи справа доходила до судових суперечок чи
опротестування ухвалених радою рішень.

Такий стан справ, особливо в тих місцевих радах, де з'явилися досить чітко
розмежовані політичні інтереси між різними депутатськими групами, змусив
досить прискіпливо ставитися до регламенту ради. Його пробували робити
достатньо детальним і розрахованим на використання саме в ситуаціях
складного протистояння чи суперечностей в межах ради, причому з таким
розрахунком, аби кожна політична сила мала можливість бути почутою.

Після впровадження в Україні прямих виборів міських голів, особливо після
виборів 1998 року, в регламентній нормотворчості відбувся значний застій.
Міські голови, обрані 1994 року, на виборах 1998 року змогли в величезній
кількості українських міст привести з собою в ради депутатські більшості, які
нібито беззастережно підтримували саме обраного міського голову.

Здалося, що в ситуації взаємної довіри та підтримки міського голови з боку
депутатів і регламент перестає бути важливим документом, адже саме міський
голова, який є й спікером ради > головує на її засіданнях, підписує ухвалені
нею документи, а також керує її виконавчим органом, є основною фігурою,
здатною повести раду туди, куди він вважає за потрібне.

В цей період досить добрі регламентні напрацювання початку 90>тих років
були забуті, регламенти рад стали нагадувати шпаргалку поганого учня. Вони
містили кілька норм, переписаних із Закону України "Про місцеве
самоврядування", і практично не містили в своєму тексті жодних правил, які б,
з одного боку, давали депутату можливість бути впливовим місцевим
політиком, а не залежним від міського голови статистом, а з другого боку, не
забезпечували жодних процедурних гарантій міському голові в ситуації, коли
проти нього розпочиналася кампанія щодо дострокового усунення з посади.
Особливо гостро ці проблеми постали за рік>півтора перед новими виборами
2002 року. 

Відсутність повноцінних збалансованих регламентів призвела до того, що
десятки українських міст пройшли через процес дострокового припинення
повноважень міського голови, до внутрішніх конфліктів в радах, аж до
впровадження в місті "президентських комісарів", які на період до нових
виборів міського голови здійснювали виконавчу владу в місті.
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Протягом 2002 > 2006 рр.
близько 100 територіальних
громад позбулись обраних 2002
року сільських, селищних,
міських голів. Були випадки,
коли ситуація в обласному
центрі, де конфлікти між радою
і міським головою, між
депутатами в межах ради не
давала змоги ухвалювати
міський бюджет чи інші, вкрай
важливі для територіальної
громади рішення.

У багатьох випадках цих прикрощів можна було б обминути, якби в
місцевих радах були ефективні, функціональні регламенти.

Про що слід пам'ятати, приступаючи до підготовки проекту регламенту?
1. Регламент не повинен суперечити Конституції та законам України і не

може перерозподіляти повноваження між органами та посадовими особами,
якщо в законі ці повноваження зафіксовані як виключні.

2. Регламент встановлює правила, за якими працює рада нинішньої
каденції і за якими, як правило, проводиться перша сесія ради наступної
каденції. Виходячи з цього правила, аналізуючи та враховуючи свої прорахунки
та проблеми, через які довелося пройти на першій сесії ради, варто досить
чітко прописати усі важливі моменти першої сесії наступного скликання.

3. Закони України "Про місцеве самоврядування", "Про статус депутатів
місцевих рад", "Про органи самоорганізації населення", Бюджетний кодекс,
"Про місцеві податки і збори", "Про закупівлю товарів, робіт, послуг за
державні кошти", Земельний кодекс та ряд інших визначають базові
повноваження ради чи її виконавчих органів у сфері свого регулювання, але, як
правило, не встановлюють процедури реалізації цих повноважень, саме тому в
регламенті передбачаються насамперед норми не матеріального, а
процесуального права, дотримання яких свідчить про законність того чи
іншого рішення ради чи її виконавчого органу.

4. Готуючи проект регламенту слід чітко усвідомлювати, що цей
документ насамперед регулює відносини в межах ради та встановлює
правила, за якими рада та депутати будують стосунки з іншими органами та
посадовими особами системи органів місцевого самоврядування, що діють на
території громади.

5. Норми регламенту мають давати можливість депутатам, міському
голові, виконавчим органам ради, постійним та тимчасовим комісіям ради
реалізувати свої повноваження, визначені відповідно законами "Про місцеве
самоврядування" та "Про статус депутатів місцевих рад". До того ж реалізація
власних повноважень одним органом чи посадовою особою не повинна
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перешкоджати реалізації повноважень інших органів та посадових осіб.
6. Оскільки конфліктні ситуації виникають, зазвичай, навколо найбільш

важливих питань, таких як: призначення на посади, дострокове припинення
повноважень, бюджетні та земельні питання, то процедурні норми щодо
розгляду саме цих питань мають бути найбільш чітко та досконало виписані. 

7. Текст регламенту має бути викладено достатньо простою мовою, без
складних речень, що допускають двозначне тлумачення. Статті, частини
статей, пункти та підпункти мають бути пронумеровані.

8. При підготовці проекту регламенту або змін до нього слід залучати
якомога більше депутатів з різних депутатських груп і фракцій, аби ще до
голосування кожен депутат розумів мету цих змін і не боявся, що це зроблено
проти його інтересів.

9. Ухвалений регламент має бути розтиражовано у кількості, що не може
бути меншою кількості депутатів та числа комісій ради, відділів виконкому,
інших структурних підрозділів ради. Контрольний примірник регламенту має
бути доступний для будь>якого депутата та відкритий до копіювання. 

ДОДАТОК
Витяг з РЕГЛАМЕНТУ Рівненської міської ради 5 скликання 
(додаток дорішення Рівненської міської ради від 1 серпня 2006

року № 180)
Стаття 8. Депутатські фракції Рівнеради
8.1. Депутатська фракція складається не менш як з п'яти депутатів.
Депутатські фракції, як правило, утворюються на першій сесії Рівнеради за

рішенням зборів депутатів, на яких обирається керівник фракції.
Керівник фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з

іншими фракціями та Рівнерадою.
8.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами,

обраними за виборчими списками міських організацій політичних партій
(блоків), які за результатами виборів отримали депутатські мандати.

8.3. Політична партія (виборчий блок політичних партій) має право
формувати в Рівнераді лише одну депутатську фракцію.

8.4. Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути
демократичними і не суперечити вимогам Конституції України, Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад" та цього Регламенту.

8.5. Кожна депутатська фракція реєструється. Умовою реєстрації є
надходження до секретаріату сесії Рівнеради підписаного особисто кожним
депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції, письмового
повідомлення про сформування депутатської фракції. У письмовому
повідомленні зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад
та партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища голови
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депутатської фракції та заступників голови депутатської фракції. Повна та
скорочена назва депутатської фракції, як правило, збігається з назвою
відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

8.6. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської
фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про
реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, голову депутатської
фракції та заступників голови депутатської фракції. У такому ж порядку
повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій.

8.7. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої
депутатської фракції. Міський голова та секретар міської ради не входять до
складу жодної депутатської фракції. 

8.8. Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ свого
представника з усіх питань порядку денного на засіданнях Рівнеради та її
органів після виступів представників постійних комісій міської ради. 

8.9. Депутатські фракції мають право вносити на розгляд Рівнеради
проекти рішень, підготовлені від їх імені, в порядку, визначеному
Регламентом.

8.10. Депутатська фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має
право на виступ свого представника після припинення обговорення на
засіданнях Рівнеради та її органів.

8.11. Діяльність депутатської фракції припиняється:
> у разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо після цього в її складі

залишається менше п'яти депутатів;
> у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного

рішення;
> після закінчення повноважень Рівнеради поточного скликання.
8.12. Депутати і депутатські фракції мають право вільно співпрацювати між

собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не
підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом для
депутатських фракцій.

8.13. Депутатська фракція, склад якої стає меншим від необхідної
мінімальної кількості депутатів, визначеної частиною першою статті 27 Закону
України "Про статус депутатів місцевих рад", через 15 днів після дня настання
такого факту або на черговій сесії оголошується міським головою розпущеною.

Стаття 20. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні
Рівнеради

20.1. Питання до порядку денного пленарних засідань та проекти рішень
вносяться за поданням міського голови, секретаря міської ради, депутатів,
постійних комісій, виконавчих органів Рівнеради після юридичної експертизи
відповідно до вимог Регламенту.

20.2. Депутат Рівнеради, постійна комісія або депутатська фракція проекти
рішень, пропозиції або зауваження до проектів рішень подають у письмовій
формі з відповідними підписами до організаційного відділу.
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Проект рішення, розроблений виконавчим органом Рівнеради, подається
за підписом керівника органу.

20.3. Питання, ініційовані для розгляду Рівнерадою в порядку місцевої
ініціативи відповідно до статті 9 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", вносяться до порядку денного пленарного засідання за поданням
уповноваженого відповідною ініціативною групою депутата або міським
головою в порядку, визначеному цим Регламентом та Статутом територіальної
громади м. Рівного. 

20.4. Матеріали до питання, що виносяться на розгляд сесії, включають: 
1) проект рішення з додатками (якщо вони є), преамбула якого, крім

обґрунтування підстав прийняття рішення, повинна містити посилання на
законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей і підпунктів;

2) при необхідності > відповідні рішення виконкому; 
3) висновки та пропозиції постійних комісій; 
4) при необхідності > довідку щодо суті питання, підписану керівниками

структурних підрозділів, що її готували, яка повинна містити: 
> обґрунтування необхідності прийняття рішення;
> обґрунтування відповідності проекту рішення чинному законодавству;
> очікувані наслідки прийняття та застосування рішення (у випадку

прийняття рішення, що впливає на соціально>економічну ситуацію у місті);
5) у разі внесення проекту рішення, яке потребуватиме матеріальних чи

інших витрат за рахунок міського бюджету > фінансово>економічне
обґрунтування та пропозиції щодо покриття цих витрат або обґрунтування
громадської необхідності, значимості проекту;

6) довідку про зауваження, пропозиції, доповнення до проекту рішення
(якщо вони є); 

7) прізвище і посаду особи, яка буде доповідачем при розгляді проекту
рішення на пленарному засіданні Рівнеради (при наявності співдоповіді
зазначається прізвище співдоповідача).

20.5. Проекти рішень міської ради обов'язково візуються та погоджуються
в порядку, визначеному статтею 20.10 Регламенту.

20.6. Проекти рішень та інші матеріали, що додаються до проекту, повинні
бути стислими, ретельно відредагованими та розкривати суть питання. 

Проект рішення про бюджет міста повинен подаватися з пояснювальною
запискою, яка містить повну постатейну розшифровку. 

20.7. Проекти рішень, як правило, не повинні перевищувати 2 > 3 сторінок
тексту, надрукованого через один інтервал на папері формату А4 (210Х297).

20.8. Довільне скорочення найменувань установ, підприємств, організацій,
прізвищ, імен, по батькові та окремих слів не допускається.

20.9. Структура проекту рішення:
1) Структура проекту рішення включає в себе сукупність розташованих у

встановленій послідовності реквізитів (обов'язкових елементів).
2) Основними реквізитами проекту рішення як службового документа є:

найменування ради, число скликання, назва виду документа, дата і номер,
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

заголовок, текст, візи та погодження, засвідчення рішення.
3) У верхньому правому кутку проставляється слово "Проект". Посередині

аркуша розміщується назва міської ради (всі слова > великими друкованими
літерами) та вказується порядковий номер скликання. Наприклад: 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(п'яте скликання)
4) Назва виду документа включає слово "РІШЕННЯ", яке друкується

великими літерами під найменуванням ради.
5) Ліворуч проставляється гриф дати ("___" ____________ 200_ року) і на

цьому рівні праворуч > номер (№).
6) Під датою вказується заголовок рішення. Призначення заголовка

полягає в розкритті змісту рішення, тобто встановлення сфери його дії.
Формулювати заголовок потрібно за допомогою віддієслівного іменника,
відповідаючи на запитання "про що?", наприклад: "Про розподіл...", "Про
порядок..." і т. д. 

7) Текст рішення, як правило, складається з двох частин: констатуючої та
постановляючої. У першій частині приводиться короткий опис справ з
винесеного на розгляд питання, вказується обґрунтування та підстава для
складання рішення з обов'язковим посиланням на нормативний акт, який
регулює відповідний вид відносин.

У другій частині викладаються висновки, пропозиції, рішення, містяться
обов'язкові для виконання вказівки, встановлюються відповідальні особи,
органи, строки виконання та здійснення контролю за виконанням рішення
міської ради.

8) Постановляюча частина тексту рішення починається з повної назви
міської ради і слова "ВИРІШИЛА", яке друкується в окремому рядку, в центрі
аркуша. Постановляюча частина складається з пунктів та підпунктів. Пункти
нумеруються тільки арабськими цифрами. Підпункти нумеруються двома
цифрами, розділеними крапкою, де перша означає номер пункту, а друга >
номер підпункту.

9) Вказівки про контроль за виконанням рішення вміщуються в його
останньому пункті. У цьому пункті потрібно вказувати прізвище та ініціали
голови відповідної постійної
комісії, а при необхідності >
прізвище міського голови або
секретаря міської ради.
Вказується, на кого
покладається організація
виконання рішення.

10) Наявність додатків
вказується в проекті рішення в
дужках після тексту
відповідного пункту із
зазначенням їхньої назви.
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Додатки до рішення міської ради повинні мати відмітку з посиланням на
відповідне рішення Рівнеради, його дату і номер. Ця відмітка проставляється у
верхньому правому кутку першого аркуша додатка, наприклад:

Додаток 
до рішення Рівненської 
міської ради від "__" ______ 200_ року № ___
При наявності кількох додатків на них проставляються порядкові номери.
Додатки на зворотній стороні підписують особи, що відповідають за

підготовку проекту рішення. 
20.10. Проекти рішень візуються виконавцями та погоджуються з

установами, організаціями і службовими особами, які відповідно до своєї
компетенції мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в
проекті, в такому порядку:

1) Віза включає в себе найменування посади особи, підпис особи, яка візує
документ, розшифровку підпису (ініціали і прізвище) та дату візування.

Візування проектів рішень обов'язково здійснюють особа, яка готувала
проект рішення, юрист та керівник відповідного органу.

Проекти рішень, підготовлені міським головою, секретарем міської ради,
постійними комісіями, депутатами, візують виконавці, секретар міської ради та
головний спеціаліст (юрист) організаційного відділу.

2) Погодження здійснюється керівниками відповідних зацікавлених
виконавчих органів, головою відповідної постійної комісії, головним
спеціалістом (юристом) організаційного відділу, секретарем міської ради в
термін, що не перевищує 3 днів.

3) Погодження проектів рішень оформляється грифом погодження. Гриф
погодження включає в себе такі елементи: слово "ПОГОДЖЕНО",
найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище особи, з якою
погоджується проект рішення, дата. Наприклад: 

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови (підпис) ініціали, прізвище 
Дата
4) Відмітки про візування та погодження проставляються, по можливості,

на першому аркуші проекту рішення.
5) Зауваження, пропозиції, доповнення до проекту рішення осіб, що

здійснюють погодження, викладаються на окремому аркуші, підписуються
особою, яка їх готує, доводяться до відома виконавців проекту і підлягають
обов'язковому попередньому розгляду на засіданні постійних комісій з
подальшим розглядом на пленарному засіданні Рівнеради.

20.11. Проекти рішень, підготовлені виконавчими органами Рівнеради
повинні в обов'язковому порядку пройти експертизу юридичної служби
відповідного виконавчого органу.

20.12. Проекти рішень, підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту,
в одноденний термін проходять експертизу в організаційному відділі на
відповідність вимогам положень Регламенту, реєструються та направляються
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

на обов'язкову юридичну експертизу до головного спеціаліста (юриста)
організаційного відділу.

Проекти рішень подаються на реєстрацію до організаційного відділу в
паперовому та електронному вигляді (на дискеті).

20.13. Якщо поданий до організаційного відділу проект рішення не
відповідає вимогам статті 20 Регламенту про структуру, виклад, оформлення
документа, то організаційний відділ не пізніш як у одноденний термін повертає
документ ініціатору проекту з поясненням причин повернення, що не
позбавляє ініціатора права повторно подати проект рішення до організаційного
відділу після усунення виявлених недоліків.

20.14. Копії проектів рішень для розгляду в постійних комісіях
виготовляють ініціатори їх внесення у кількості, що відповідає кількості членів
профільних постійних комісій (з відповідними візами).

20.15. Підставами для повернення проекту рішення без його розгляду на
пленарному засіданні Рівнеради є:

1) невідповідність оформлення проекту рішення вимогам цього
Регламенту;

2) відсутність фінансово>економічного обґрунтування проекту рішення,
якщо відповідна постійна комісія не вважає за можливе розглядати його без
такого обґрунтування;

3) наявність прийнятого в
першому читанні проекту
рішення, щодо якого внесений
проект є альтернативним;

4) відхилення на поточній
сесії Рівнеради проекту
рішення, положення якого
дослівно або по суті
повторюють поданий проект.

20.16. Після проведення
юридичної експертизи та
надання висновку щодо

відповідності конкретного проекту рішення вимогам чинного законодавства
проект рішення не пізніше ніж у триденний термін подається для
ознайомлення головам профільних постійних комісій Рівнеради.

20.17. Головний спеціаліст (юрист) організаційного відділу у своєму
висновку щодо проекту рішення зазначає:

1) чи належить прийняття цього рішення до компетенції Рівнеради;
2) чи не суперечить проект рішення чинному законодавству;
3) які юридичні наслідки може потягнути за собою прийняття цього рішення

в запропонованому вигляді.
20.18. У разі виявлення невідповідності проекту рішення чинному

законодавству головний спеціаліст (юрист) організаційного відділу не пізніше
трьох календарних днів з дня отримання цього проекту рішення для
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проведення юридичної експертизи повідомляє ініціатора про виявлені
недоліки та подає пропозиції щодо їх усунення.

У разі непогодження ініціатора подання проекту рішення з висновками
головного спеціаліста (юриста) організаційного відділу він має право
звернутися для вирішення цього питання до секретаря міської ради.

20.19. Повернені проекти рішень можуть бути повторно внесені на розгляд
Рівнеради за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення.

20.20. Усі проекти рішень міської ради з відповідними матеріалами
подаються в організаційний відділ для опрацювання та розгляду в постійних
комісіях Рівнеради не пізніше як за 20 днів до відкриття чергової сесії міської
ради.

20.21. Прискорений розгляд проекту рішення допускається за дорученням
Рівненського міського голови чи секретаря міської ради або за письмовим
обґрунтуванням автора (авторів) проекту, підтриманим Рівненським міським
головою або секретарем міської ради, якщо проект рішення поданий не
пізніше як за чотири дні до сесії. Міський голова або секретар Рівнеради, у разі
їхньої згоди із вищезазначеним клопотанням, дають відповідні доручення
організаційному відділу та профільній постійній комісії Рівнеради із
зазначенням строку їх виконання.

Стаття 26. Порядок розгляду та прийняття рішень на пленарному засіданні
Рівнеради

26.1. Розгляд проектів рішень на пленарних засіданнях Рівнеради може
включати в себе:

1) відхилення проекту рішення;
2) передачу проекту рішення на доопрацювання із встановленням терміну

доопрацювання і повторне подання його на перше читання;
3) опублікування проекту рішення для всебічного обговорення,

доопрацювання його з урахуванням наслідків обговорення і повторне подання
на перше читання;

4) прийняття проекту рішення за основу (з можливим доопрацюванням) і
доручення відповідним виконавчим органам Рівнеради підготувати проект
рішення на друге читання;

5) обговорення і схвалення проекту рішення постатейно та в цілому (друге
читання).

26.2. Рішення про прийняття поданого проекту рішення за основу (в
першому читанні) приймається Рівнерадою в разі надходження на пленарному
засіданні великої кількості різних за змістом пропозицій щодо нього.

26.3. За результатами першого читання Рівнерада приймає за основу
запропонований проект рішення та дає відповідне доручення підготувати цей
проект до другого читання із зазначенням строків, які не повинні
перевищувати місяця, та відповідальних за підготовку осіб або відхиляє
запропонований проект рішення, при цьому може бути встановлена
можливість додаткового опрацювання (із зазначенням основних принципів і
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

положень, на яких ґрунтуватиметься доопрацювання), після чого йде повторне
подання проекту рішення на перше читання.

26.4. У разі прийняття рішення про підготовку прийнятого за основу
проекту рішення до другого читання, особи або органи, яким доручена
підготовка, збирають та узагальнюють пропозиції депутатів до проекту
рішення у строки, визначені рішенням про прийняття проекту рішення за
основу.

Подані пропозиції систематизуються у вигляді таблиці, в якій
відображається кожний пункт (стаття) прийнятого за основу проекту рішення
(у лівій частині) та пропозиції окремих суб'єктів ініціативи до цього пункту
(статті) із зазначенням ініціатора пропозиції (у правій частині таблиці). Крім
цього, таблиця має містити висновок відповідальних за підготовку рішення
осіб чи органів та проект рішення, запропонований цими особами чи органами
в остаточній редакції (з обґрунтуванням саме такої редакції).

26.5. Таблиця пропозицій обов'язково в п'ятиденний термін проходить
юридичну експертизу.

26.6. Під час другого читання проводиться обговорення та голосування за
статті, щодо яких підготовлені зауваження і пропозиції, а після цього
проводиться голосування за рішення в цілому.

26.7. Рішення міської ради, які не потребують другого читання, спочатку
приймаються за основу, після цього ставляться на голосування пропозиції
депутатів щодо змін і доповнень до нього в порядку надходження, а потім
рішення приймається в цілому. Можливе прийняття рішення міської ради
спочатку по пунктах, розділах, а потім > у цілому. Прийняття рішення при
голосуванні за пропозиції та поправки по частинах здійснюється тією ж
більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття його в цілому.

26.8. У разі, коли всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки
прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення відхиляється, то
проект рішення вважається відхиленим в цілому.

26.9. Рішення міської ради з голосу не приймається.
26.10. Депутат має право в ході обговорення питання порядку денного

вносити усні поправки до проектів рішень, після озвучення яких передає текст
поправок через секретаріат головуючому на засіданні.

Право на роз'яснення пропозицій і поправок мають ініціатори їх внесення.
Якщо до однієї статті або її частини є декілька пропозицій, які виключають одна
одну, то їх обговорення проводиться одночасно з послідовним, у порядку
черговості їх внесення, наданням слова ініціаторам їх внесення.

Пропозиції, поправки, доповнення до проектів рішень, що вносяться для
голосування, подаються за підписом депутата в письмовій формі в такій
редакції, яка б давала однозначне розуміння того, що ставиться на
голосування, і не суперечила чинному законодавству України.

26.11. На голосування ставляться окремо всі пропозиції і поправки, що
надійшли і не були відкликані у порядку, визначеному цим Регламентом.
Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів депутатів
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на підтримку, вважаються відхиленими.
26.12. Після закінчення голосування голова лічильної комісії на засіданні

оголошує його повні результати.
26.13. Рівнерада своїм рішенням може зняти проект рішення з розгляду,

якщо внаслідок прийняття інших рішень чи з інших причин проект втратив
свою актуальність.

Знятими з розгляду вважаються також відкликані та відхилені проекти
рішень.

26.14. У разі відсутності міського голови на засіданні рішення Рівнеради
вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні, правомочному за
результатами реєстрації депутатів, за нього проголосувало більше половини
від загального складу депутатів (тобто 27 голосів). При встановленні
результатів голосування до загального складу Рівнеради додається голос
Рівненського міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні
Рівнеради, і враховується його голос (тобто необхідно вже 28 голосів).

26.15. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості
голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Запис про відхилення проекту
рішення або пропозиції заноситься до протоколу пленарного засідання міської
ради.

26.16. У разі, коли з певного питання порядку денного проведено
голосування, а рішення Рівнеради не прийняте, то повторне голосування з
цього питання можливе лише після повторного внесення його до порядку
денного пленарного засідання Рівнеради. Крім цього, повторне голосування
може бути проведене за ініціативою головуючого на пленарному засіданні в
разі, якщо частина депутатів не зорієнтувалася в суті пропозиції з проекту
рішення, за яке голосували.

26.17. Депутат особисто здійснює своє право на голосування. Депутат,
який був відсутній під час голосування, не має права подавати свій голос з
цього питання пізніше або через іншого депутата.

26.18. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування
за рішенням більшості присутніх на засіданні депутатів проводиться повторне
голосування.

26.19. Зміни до проектів рішень, прийняті депутатами, вносяться до
рішення міської ради згідно з протоколом та магнітофонним записом.

26.20. При необхідності для доопрацювання текстів, заяв, звернень,
проектів рішень міської ради на пленарному засіданні сесії може створюватися
редакційна комісія з числа депутатів (з кожного питання окремо).

26.21. Рішення Рівнеради візуються на зворотній стороні першого аркуша
рішення секретарем міської ради, завідуючою організаційним відділом,
головним спеціалістом (юристом) організаційного відділу, керівником
структурного підрозділу (відповідальним за підготовку проекту рішення),
відповідальним за ведення протоколу, а також візуються керівниками установ,
організацій і службовими особами, які у відповідності з їхньою компетенцією
мають безпосередній стосунок до питань, що порушуються в рішенні, та
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візували проект рішення. Особи, які візують рішення, мають право вносити
стилістичні правки, які не змінюють суті рішення.

26.22. Додатки до рішення візуються на зворотній стороні керівниками
структурних підрозділів (відповідальними за підготовку проекту рішення).

26.23. Рішення міської ради підписує головуючий на засіданні, а додатки до
рішення підписує секретар міської ради. 

26.24. Рішення міської ради, прийняті в межах повноважень, визначених
законом, є обов'язковими для виконання в межах міста.

Стаття 29. Набрання чинності рішеннями Рівнеради та їх скасування
29.1. Рішення Рівнеради можуть бути нею скасовані до підписання

відповідного акта Рівнеради міським головою.
29.2. Рішення Рівнеради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо

міською радою не встановлено більш пізній строк введення їх у дію. Рішення
міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути
зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з
обґрунтуванням зауважень. Рівнерада зобов'язана у двотижневий строк
повторно розглянути це рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження
міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів
депутатів від загального складу міської ради, то воно набирає чинності.

29.3. Рішення Рівнеради, що набрали чинності, скасуванню Рівнерадою не
підлягають; вони можуть бути визнані Рівнерадою такими, що втратили
чинність.

29.4. Рішення міської ради, що встановлюють норми та правила,
обов'язкові для виконання всіма суб'єктами місцевого самоврядування,
вважаються рішеннями нормативно>правового характеру (наприклад: "Про
місцеві податки і збори", "Про ставки земельного податку", "Про правила
забудови міста" тощо).

Рішення ради нормативно>правового характеру набирають чинності з дня
їх офіційного оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній
строк введення їх у дію.

Підписані міським головою рішення Рівнеради публікуються в газеті
Рівненської міської ради. Публікація рішень Рівнеради в цьому друкованому
засобі масової інформації вважається офіційною.

У разі виявлення невідповідності опублікованого рішення Рівнеради його
оригіналові, не пізніше як через десять днів з дня виявлення невідповідності
публікується в газеті Рівненської міської ради уточнений текст рішення
Рівнеради.

29.5. Рішення, що стосуються інтересів окремих фізичних чи юридичних
осіб, набирають чинності з моменту їх прийняття. В окремих випадках рішення
набирають чинності з моменту їх підписання міським головою та виконання
певних умов, про які повинно бути зазначено в рішенні окремо з
обґрунтуванням такої необхідності.

29.6. Рішення міської ради надають відповідним виконавцям не пізніш як у
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десятиденний строк (без урахування вихідних та святкових днів) після їх
прийняття.

29.7. Підписані міським головою рішення є оригіналами і зберігаються в
організаційному відділі в установленому порядку. Всі інші примірники рішень
Рівнеради є копіями. 

29.8. Рішення міської ради обов'язково надають виконавчим органам
міської ради та іншим підприємствам, установам, організаціям, якщо ці
рішення стосуються їхньої діяльності.

29.9. За рішенням Рівнеради окремі рішення Рівнеради не нормативно>
правового характеру можуть доводитися до відома населення у вигляді
стислого або повного переказу, якщо приймається відповідне рішення
Рівнеради.

29.10. Секретар міської ради на письмову вимогу громадян може видати їм
копії відповідних рішень Рівнеради.

ДОДАТОК 
Типовий регламент районної ради

Розділ 1. Загальні положення.
1.1. N>на районна рада є органом місцевого самоврядування, що

представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і, відповідно до
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наділяється власними
повноваженнями, в межах яких діє самостійно. Строк повноваження районної
ради > п'ять років.

1.2. У своїй діяльності районна рада, її органи та посадові особи керуються
Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні", іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України та цим Регламентом.

1.3. Кількісний склад депутатів районної ради визначається радою
відповідно до закону про вибори і становить (кількість) рівних у своїх правах
депутатів.

1.4. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як
двох третин депутатів від загального складу ради.

1.5. Рішення районної ради прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для
виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, посадовими
особами та громадянами на території району.

1.6. Регламент N>нної районної ради визначає діяльність районної ради та
її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради,
засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок
здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів



73

РО
ЗД

ІЛ
 4

. О
РГ

АН
ІЗ

АЦ
ІЯ

 Р
ОБ

ОТ
И 

ОР
ГА

НУ

М
ІС

ЦЕ
ВО

ГО
  С

АМ
ОВ

РЯ
ДУ

ВА
НН

Я

Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

районної ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень.
1.7. Регламент районної ради затверджується районною радою не пізніше

як на другій сесії. Зміни і доповнення до регламенту вносяться на пленарному
засіданні районної ради.

1.8. У цьому регламенті вживаються такі терміни:
> рада > N>нна районна рада;
> сесія > сесія N>нної районної ради;
> депутат > депутат N>нної районної ради;
> голова > голова N>нної районної ради;
> заступник голови > заступник голови N>нної районної ради;
> президія > президія N>нної районної ради;
> комісії > постійні і тимчасові контрольні комісії N>нної районної ради;
> виконавчий апарат ради > виконавчий апарат N>нної районної ради;
> законодавство > чинні закони України.
> загальний склад ради > кількісний склад депутатів районної ради,

визначений радою відповідно до Закону;
> правомочний склад ради > кількість депутатів, обраних до районної

ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому Законом
порядку, яка становить не менше як 2/3 від загального складу ради.

Розділ 2. Сесія ради. 
2.1. Загальні положення
2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною

організаційно>правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати будь>
які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних
засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради.

2.1.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере
участь більше половини депутатів від загального складу ради. При відсутності
встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії
переноситься на інший час.

2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання її порядку денного.
Вони проводяться, як правило, у сесійній залі ради. В окремих випадках за
пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менш як
третини депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне
засідання ради.

2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання,
визначені ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та
інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих
інтересів.

2.1.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може
прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

2.1.6. На засіданнях ради можуть бути присутніми народні депутати
України та депутати рад інших рівнів. При необхідності запрошуються
представники державних органів, об'єднань громадян, трудових колективів,
засобів масової інформації. Головуючий повідомляє депутатів про участь осіб,
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запрошених на засідання. Запрошені не повинні висловлювати свого
ставлення до виступів оплесками або в будь>який інший спосіб. У випадку
порушення такого порядку запрошені особи, за рішенням головуючого,
залишають зал.

2.1.7.Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб
визначається радою.

2.2. Порядок скликання сесії ради
2.2.1. Сесії скликаються головою ради при необхідності, але не менше

одного разу на квартал.
Пленарне засідання сесії розпочинається голосування. Питання про

перерву в пленарному засіданні в період роботи з 14 об 10 годині і триває до
17 години з обідньою перервою з 13 до 14 години. У разі необхідності сесія
може продовжити свою роботу понад визначений регламентом час лише за
результатами до 17 год. вирішується депутатами після півторагодинної роботи
в сесійній залі.

2.2.2. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією постійної комісії
або не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, а
також голови районної державної адміністрації. Пропозиція про скликання
позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім'я голови. При цьому
слід вказати перелік питань, які пропонується винести на розгляд сесії.

Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як
через десять днів після подання звернення.

2.2.3. Першу сесію новообраної ради скликає голова районної виборчої
комісії не пізніше, як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

2.2.4. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається
заступником голови:

1) за дорученням голови;
2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у десятиденний

строк після подання пропозицій та настання умов, передбачених п.2.2.2. цього
регламенту;

3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені п.2.2.1. цього
регламенту.

2.2.5. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше
однієї третини складу ради або постійною комісією у разі, якщо у
двотижневий строк голова або заступник голови не скликають сесію на
вимогу суб'єктів, зазначених у п. 2.2.2.

2.2.6. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і
населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках > не
пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення
та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.3. Підготовка проектів рішень ради
2.3.1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою



75

РО
ЗД

ІЛ
 4

. О
РГ

АН
ІЗ

АЦ
ІЯ

 Р
ОБ

ОТ
И 

ОР
ГА

НУ

М
ІС

ЦЕ
ВО

ГО
  С

АМ
ОВ

РЯ
ДУ

ВА
НН

Я

Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

ради, постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами, фракціями,
головою райдержадміністрації.

2.3.2. Питання вноситься на розгляд ради за наявності проекту рішення та
необхідних інформаційно>довідкових матеріалів щодо нього.

2.3.3. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що
вносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, постійними комісіями,
райдержадміністрацією, виконавчим апаратом ради.

2.3.4. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані
голові ради не пізніше як за два тижні до початку роботи сесії, якщо ним не
визначено інший термін, і, як правило, не пізніше як за три дні до початку
роботи сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення.
Проект рішення повинен бути завізований його виконавцем (виконавцями), які
готували проект рішення, керівником управління (відділу)
райдержадміністрації або його заступником, юридичними службами
райдержадміністрації та районної ради, заступником голови
райдержадміністрації, керуючим справами районної ради, заступником голови
районної ради.

2.3.5. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують
значного коригування або при виникненні інших обставин, за яких матеріали
не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за
погодженням з головою ради, подаються депутатам у день проведення сесії.

2.3.6. Проекти рішень попередньо розглядаються постійною комісією ради
відповідно до її компетенції, або за домовленістю чи дорученням голови ради
та президії > у кількох постійних комісіях.

2.4 . Реєстрація депутатів. Відкриття сесії
2.4.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед

початком кожного засідання, а також після обідньої перерви.
2.4.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії із поважних причин,

він зобов'язаний попередньо повідомити про це заявою на ім'я голови ради,
заступника голови ради чи до комісії з правових питань, місцевого
самоврядування, депутатської діяльності та етики.

2.4.3. Сесію відкриває і веде голова ради або його заступник. У виняткових
випадках, передбачених п.2.2.5. цього регламенту, сесію відкриває за
дорученням групи депутатів з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів,
що входить до її складу, а веде, за рішенням ради, один з депутатів ради. Сесія
відкривається гімном України та молитвою.

2.4.4. Першу сесію новообраної ради веде голова районної виборчої комісії
до моменту обрання голови ради.

2.5.Затвердження порядку денного сесії
2.5.1. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне

засідання ради починається з затвердження порядку денного.
Пропозиції щодо порядку денного подає на пленарному засіданні голова



76

РО
ЗД

ІЛ
 4

. О
РГ

АН
ІЗ

АЦ
ІЯ

 Р
ОБ

ОТ
И 

ОР
ГА

НУ

М
ІС

ЦЕ
ВО

ГО
  С

АМ
ОВ

РЯ
ДУ

ВА
НН

Я
Волинський ресурсний центр

ради або особа, що головує на сесії.
2.5.2. Основні питання порядку денного кожної наступної сесії

визначаються на попередній. При формуванні порядку денного кожної сесії до
відома депутатів доводяться всі питання, які знайшли підтримку 1/5 загальної
кількості депутатів ради.

Група не менше як з 10 депутатів може наполягати на попередній 15>
хвилинній дискусії перед голосуванням з приводу внесення питання до
порядку денного.

2.5.3. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за
нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на засіданні.

2.5.4. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або у разі
необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю
голосів від загального складу ради.

2.6. Ведення пленарних засідань
2.6.1. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується

доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з
питань порядку денного.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть
подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей,
окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо. Усні запитання
подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові >
подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються
доповідачу.

2.6.2. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням
встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів 1 довідок, що
надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його
результати.

2.6.3. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань,
створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань, він не має права
переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли
промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила
депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких
випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова.
Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.

2.6.4. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не
більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або
попереднього запису.

Уповноважена депутатською групою чи фракцією особа має право
додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою,
безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні
кожного питання порядку денного.

2.6.5. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі
обмеження часу:
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1) доповідь > до 20 хвилин;
2) співдоповідь > до 10 хвилин;
3) запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях > до 30 хвилин:
4) обговорення доповіді > до 1 години;
5) виступи в обговоренні > до 5 хвилин;
6) повторні виступи > до 3 хвилини;
7) запитання > до 3 хвилини;
8) відповіді на запитання > до 3 хвилини;
9) довідка > до 2 хвилин;
10) репліка за порядком ведення > до 3 хвилини. 
Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.
2.6.6. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на

вимогу не менш, як 1/3 депутатів. Депутатська група чи фракція має право
ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.)в роботі засідань сесії
для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

2.6.7. Пропозиція про припинення дебатів ставиться на голосування не
пізніше, як після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

2.6.8. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на
виступі і його підтримує не
менше 20 депутатів, або на
виступі наполягає голова
постійної депутатської комісії
(голова фракції), їм надається до
5 хвилин. Таких виступів може
бути не більше трьох.

2.6.9. Після повторного
припинення обговорення воно
може бути поновлене на вимогу
не менше половини депутатів,
присутніх на засіданні на термін
не більше 15 хвилин.

2.6.10 Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий
інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.

2.6.11. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та
співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.

2.6.12. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити
на голосування зміну часу на доповіді і виступи та встановлення часу на
розгляд цього питання.

2.6.13. Останні 30 хвилин пленарного засідання відводяться для
оголошення депутатських запитів та заяв після попереднього подання їх в
секретаріат ради у письмовій формі, а також для відповідей на депутатські
запити, які не потребують додаткового вивчення, оголошень, повідомлень,
заяв.

2.6.14. В кінці кожного засідання сесії головуючий інформує про
орієнтовний порядок розгляду питань на наступному пленарному засіданні і
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повторює цю інформацію на початку наступного пленарного засідання. Зміна
в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути
зроблена, якщо за неї висловиться більше половини депутатів, присутніх на
засіданні.

2.7. Розгляд в першому і другому читанні
2.7.1. Розгляд проекту рішень в першому читанні відбувається згідно з

порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач
визначається головою ради, президією, постійною комісією, фракцією та
головою райдержадміністрації.

2.7.2. Результатом прийняття рішення сесії у першому читанні може бути
відхилення проекту, прийняття його за основу або прийняття в цілому. В разі
відхилення проекту він передається на доопрацювання в постійні комісії чи до
райдержадміністрації.

2.7.3. У випадку прийняття проекту за основу зауваження і доповнення, що
надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після
обговорення, розглядаються й узагальнюються в постійних комісіях (комісії)
або в райдержадміністрації, і з відповідними висновками вносяться на розгляд
у другому читанні.

2.7.4. Під час розгляду у другому читанні доповідач інформує про всі
зауваження та доповнення які враховані, так і відхилені під час попереднього
розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з поправок на вимогу
депутатів ставиться на голосування сесії. У випадку, якщо проект складається
з окремих частин (статей) і до однієї з них під час другого читання
затверджується поправка, ця частина (стаття) ставиться на голосування сесії в
її остаточному варіанті. Після голосування по поправках проект ставиться на
голосування в цілому. В разі його відхилення він може бути повернений на
нове доопрацювання або знятий з розгляду.

2.7.5. Поправка, що надійшла після розгляду проекту у відповідній комісії
чи в райдержадміністрації, може бути поставлена на голосування під час
другого читання, якщо її підтримало не менш, як 1/3 депутати.

2.7.6. Пропозиції ставляться на голосування, якщо їхні автори наполягають
на цьому, і коли такі пропозиції не суперечать чинному законодавству.

2. 8. Порядок голосування
2.8.1. На сесії з усіх питань проводиться голосування. Голосування може

бути відкритим, рейтинговим, поіменним, таємним.
2.8.2. Для здійснення голосування (відкритого, рейтингового, таємного,

поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна
комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна
комісія обирає голову, заступника і секретаря.

2.8.3. На вимогу не менше 1/3 депутатів ради проводиться поіменне
голосування.

Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору
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кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий
на сесії. При проведенні поіменного голосування після оголошення
головуючим прізвища депутата > депутат підводиться з місця і виголошує свій
вибір "за", "проти" або "утримався", про що головуючим робиться відповідна
відмітка в аркуші поіменного голосування.

Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися
в засобах масової інформації.

2.8.4. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у
порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна
одну (альтернативні пропозиції). Прийнятною для подальшого розгляду
вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів
депутатів, які взяли участь у голосуванні.

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. Рейтингове голосування може застосовуватися
за умов підтримки такої форми голосування не менш як половиною депутатів
ради, присутніх у залі засідань.

2.8.5. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені,
зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок
голосування визначається лічильною комісією і оголошується на сесії. Кожен
депутат може одержати лише один бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний
протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Після доповіді голови
лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією. При виявленні
помилок в порядку проведення голосування проводиться повторне
голосування.

2.9. Прийняття рішень
2.9.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у

формі рішень.
2.9.2. Рішення з процедурних питань приймається простою більшістю

депутатів, присутніх у залі.
2.9.3. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від
загального складу ради.

2.9.4. Рішення ради можуть прийматися відкритим (у тому числі
поіменним) або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться:
1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 статті 43, статтями 55, 56

та пунктом 2 статті 72 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
2) на вимогу не менше 1/3 депутатів:
3) в інших випадках, передбачених законодавством. 
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Порядок голосування затверджується сесією.
2.9.5. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються,

чи повертаються на доопрацювання в постійні комісії.
2.9.6. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності >

заступником голови ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів
головував на її засіданні відповідно до пункту 2.4.3. цього регламенту.

2.9.7. Депутат бере участь у голосуванні лише особисто. Він не може
подавати свій голос до початку або після закінчення голосування. 

2.9.8. Рішення ради нормативно>правового характеру набирає чинності з
дня його офіційного оприлюднення.

Розділ 3. Голова, заступник голови ради.
3.1. Голова ради обирається з числа депутатів ради в межах строку

повноважень ради і виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового
скликання та працює у раді на постійній основі. Вибори голови здійснюються
шляхом таємного голосування.

3.2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений
з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин
депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

3.3. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд
ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

3.4. Голова ради:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома

населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які
передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд,
доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови
ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради,
її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій
ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє
організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх
повноважень;

7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та
виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організовує роботу президії ради; 
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних

підрозділів виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради, її

виконавчого апарату та за рішенням сесії інших коштів;



81

РО
ЗД

ІЛ
 4

. О
РГ

АН
ІЗ

АЦ
ІЯ

 Р
ОБ

ОТ
И 

ОР
ГА

НУ

М
ІС

ЦЕ
ВО

ГО
  С

АМ
ОВ

РЯ
ДУ

ВА
НН

Я

Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
13) видає розпорядження в межах своєї компетенції;
14) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий

прийом громадян;
15) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення

громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення,
вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

16) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими
колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами,
а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

17) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними
актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій,
які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а
також повноважень сільських, селищних рад та їх органів;

18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а
на вимогу не менше третини депутатів > у визначений радою термін;

19) вирішує інші питання, доручені йому радою.
3.5. Заступник голови ради обирається радою у межах строку її

повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює
свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім
випадків дострокового припинення його повноважень.

3.6. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за
рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про
його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як
третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

3.7. Заступник голови ради працює на постійній основі і при відсутності
голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин
здійснює повноваження голови ради.

Розділ 4. Органи ради
4.1. Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні" для виконання покладених на неї функцій районна рада створює свої
органи.

4.2. Органами районної ради є:
1) президія районної ради;
2) постійні комісії;
3) тимчасові контрольні комісії;
4) комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих;
5) виконавчий апарат ради;
6) газета "Вільний голос";
7) районне радіомовлення.
4.3. Положення про органи ради, визначення структури, загальної

чисельності та витрат на їх утримання затверджуються рішеннями ради.
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Розділ 5. Президія ради
5.1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом

ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що
передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати
рішення, які мають дорадчий характер.

5.2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови
постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і
фракцій. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується
радою.

Розділ 6. Виконавчий апарат ради
6.1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень,

наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та іншими законами.

6.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове,
інформаційне, аналітичне, матеріально>технічне забезпечення діяльності ради,
її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з
територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами
та посадовими особами місцевого самоврядування.

6.3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і
чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її
голови.

6.4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради. 

Розділ 7. Постійні комісії ради
7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її

депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які
належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради та
розпоряджень голови районної адміністрації з делегованих їм повноважень. 

7.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі
голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються
відповідною комісією.

7.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради, його
заступник.

7.4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою
попередньо розглядають проекти програм соціально>економічного і
культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і
бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей
господарського і соціально>культурного будівництва, інші питання, які
вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують
висновки з цих питань, їх голови виступають на сесіях ради з доповідями і
співдоповідями.

7.5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які
пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження
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відповідною радою, готують висновки з цих питань.
7.6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради

або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних
раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, районної
державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і
відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за
результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних
випадках > на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

7.7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку,
визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів,
підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали
і документи.

7.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову
комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам
комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,
організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. При
відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження
з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар
комісії.

7.9. Засідання постійної комісії скликається при необхідності і є
правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального
складу комісії.

7.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують
висновки, і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального
складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності >
заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії
підписуються головою і секретарем комісії.

7.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами,
яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні
бути повідомлені у встановлений ними строк.

7.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради
може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників
громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох
постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради,
її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних
засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7.13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
7.14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
7.15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи

постійних комісій визначаються регламентом ради та положенням про постійні
комісії, що затверджуються радою, не пізніше як на другій сесії. 
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7.16. Радою утворюються такі постійні комісії:
1) з питань бюджету;
2) з питань соціально>економічного розвитку та підприємництва;
3) з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку,

житлово>комунального та дорожнього господарства; 
4) з питань культури, духовності, спорту та в справах молоді;
5) з питань аграрної, соціальної політики на селі та земельних відносин;
6) з питань екології та раціонального природокористування;
7) з питань зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та розвитку

туризму;
8) з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення;;
9) з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності

та етики;
10) з питань освіти, засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю. 
7.17. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого

голосу. 

Розділ 8. Тимчасові контрольні комісії ради
8.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з

числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою
питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні
комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

8.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та
завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального
складу ради.

8.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як
правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної
комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші
особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її
роботою.

8.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з
моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї
комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ 9. Депутат ради
9.1. Повноваження депутатів ради починаються з моменту офіційного

оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки
виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії
ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені
достроково у випадках, передбачених законодавством.

9.2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю
повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та
утворених нею органах, несе обов'язки перед виборцями, радою та її
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з
постійних комісій ради.

9.3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, для здійснення
депутатських повноважень в трудових колективах, виборчому окрузі, а також
на період виконання доручень ради депутат звільняється від виконання
виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому
середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат,
пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

9.4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань
постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9.5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються
на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу
яких його обрано.

9.6. Депутат має право звернутися із запитом до керівників органів ради та
її органів, сільського, селищного голови, керівників органів, підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або
зареєстрованих на відповідній території, а також до голови районної державної
адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

9.7. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит,
зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на
нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних
причин не може бути розглянуто у встановлений радою термін, то орган або
посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові ради,
який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати
один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності
розглядається на пленарному засіданні ради.

9.8. Депутат ради має право дати оцінку у відповіді на свій депутатський
запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено
обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ? присутніх на засіданні
депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно
інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони, або
уповноважені ними особи, мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає
відповідне рішення.

9.9 Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або
передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за
її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд
підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані
розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті
заходи повідомити депутатові та раді.

9.10. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської
діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Законом "Про статус депутата" та іншими
законами.
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Розділ 10. Депутатські групи
10.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за

спільністю проблем, які вони вирішують, депутати можуть на основі їх взаємної
згоди об'єднуватися в депутатські групи.

10.2. Депутатська група може бути утворена в будь>який час протягом
строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради,
які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не
менш як із трьох депутатів ради. 

10.3. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу,
яка очолює депутатську групу.

10.4. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка
очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи
письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її
назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів,
які уповноважені представляти групу.

10.5. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період,
але не більше ніж на строк повноважень ради.

10.6. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.
10.7. Діяльність депутатської групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає

меншою, ніж встановлено п.10.2.;
2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про

розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в

депутатську групу, або строку повноважень ради.
10.8. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп,

координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Розділ 11. Депутатські фракції
11.1. Депутати ради на основі єдності поглядів або партійного членства

можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п'яти
депутатів.

11.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою
фракцією. Депутат ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення
про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради
головуючим на пленарному засіданні ради.

11.3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову
ради.

Розділ 12. Права депутатських груп, фракцій
12.1. Депутатські групи, фракції мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях

ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає,
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

призначає чи затверджує рада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні

ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
4) вносити для обговорення на сесії питання, що виходять за межі

компетенції депутатських комісій, та у разі незгоди з думкою комісій. Внесення
таких питань ставиться на голосування;

5) додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою,
безпосередньо перед голосуванням;

6) отримувати матеріали про діяльність ради, райдержадміністрації;
7) визначати уповноважених осіб від фракції для виступу, надання

консультацій тощо;
8) вносити на розгляд сесії проекти рішень з питань, які обговорюються на

сесії;
9) ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань

сесії для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку
денного;

10) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення
більшості в раді чи опозиції.

11) на вимогу депутатської групи, фракції може бути скликане позачергове
засідання комісії ради. 

ДОДАТОК 
Витяг з ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(додаток до рішення Рівненської міської ради від 1 серпня 2006

року № 181)

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Постійні комісії Рівненської міської ради є органами Рівнеради, що

обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і
підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за
виконанням рішень Рівнеради та її виконавчих органів.

1.2. Постійні комісії здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією
України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про
статус депутатів місцевих рад", Регламентом Рівненської міської ради та цим
Положенням.

1.3. Постійні комісії обираються Рівнерадою на строк їх повноважень у
складі голови і членів постійної комісії згідно з відповідними заявами депутатів
Рівнеради, поданими на ім'я міського голови. Кількість і персональний склад
постійних комісій Рівнеради затверджується сесією Рівнеради.

1.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
1.5. Постійні комісії є підзвітними Рівнераді та відповідальними перед нею.
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1.6. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності,
вільного колективного обговорення і вирішення питань.

1.7. Діяльність постійних комісій координує секретар міської ради, дає їм
доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій.

1.8. Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміни
їх складу, обрання голів постійних комісій визначаються Регламентом
Рівненської міської ради.

Розділ 2. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
2.1. Постійні комісії:
2.1.1. вивчають та попередньо розглядають подані виконавчими органами

ради проекти рішень ради з питань, віднесених до їх відання, готують висновки
щодо них та розробляють проекти рішень з питань, передбачених статтею 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2.1.2. за дорученням міської ради або з власної ініціативи попередньо
розглядають проекти програм соціально>економічного і культурного розвитку,
місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і
готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і
соціально>культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд
міської ради згідно із статями 25, 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", розробляють проекти рішень міської ради та
готують висновки з цих питань, виступають на пленарних засіданнях сесій
міської ради з доповідями і співдоповідями;

2.1.3. за дорученням міської ради, голови, секретаря міської ради або з
власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її
виконавчому комітету органів, підприємств, установ та організацій, їхніх
філіалів і відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб,
подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а
в необхідних випадках > на розгляд міської ради або виконавчого комітету
міської ради, здійснюють контроль за виконанням тих рішень міської ради, у
яких є про це відповідний запис;

2.1.4. попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для
обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують
висновки з цих питань.

2.2. Постійні комісії мають право:
2.2.1. у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному

законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій
та їхніх філіалів і відділень незалежно від форми власності необхідні матеріали
і документи;

2.2.2. вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань сесій
ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їхнього
відання;

2.2.3. запрошувати на засідання керівників або представників підприємств,
установ, організацій для ознайомлення і вивчення питань, що вносяться на
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обговорення комісії, отримання всебічної інформації;
2.2.4. проводити виїзні засідання.
2.3. Постійні комісії зобов'язані:
2.3.1. якісно, відповідно до вимог чинного законодавства розробляти

проекти рішень, що належать до їхнього відання, здійснювати попередній їх
розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних
засіданнях сесій міської ради;

2.3.2. періодично звітувати перед міською радою про свою роботу;
2.3.3. своєчасно виконувати доручення міського голови, секретаря міської

ради, сесії ради з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати їх про
хід виконання доручень;

2.3.4. вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку,
розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їхньої
компетенції, відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

2.3.5. завчасно повідомляти запрошених на засідання комісії депутатів,
керівників підприємств, установ та організацій про дату, час і місце
проведення засідання та винесені на розгляд питання;

2.3.6. вести діловодство в
комісіях відповідно до вимог
чинного законодавства;

2.3.7. розглядати заяви,
листи, клопотання від громадян
і юридичних осіб, накази
виборців, що надійшли до
відповідної постійної комісії, з
дотриманням термінів,
встановлених чинним
законодавством.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ
РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання
постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як
половина від загального складу постійної комісії. Засідання скликаються та
проводяться відповідно до затверджених постійними комісіями планів роботи,
а також плану роботи міської ради. Засідання скликаються в міру необхідності,
але не рідше одного разу на місяць.

3.2. Постійна комісія здійснює свою роботу постійно, на плановій основі, у
відповідності із затвердженими нею перспективними та поточними планами, а
також рішеннями і дорученнями Рівнеради.

План роботи постійної комісії відповідає головним напрямкам діяльності
Рівнеради та її органів, визначає організаційні форми вирішення поставлених
завдань і містить перелік основних заходів та їх виконавців.

План роботи постійної комісії може коригуватися в разі внесення до нього
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позапланових питань за дорученням сесії Рівнеради, міського голови,
секретаря Рівнеради, за пропозицією членів постійної комісії, інших депутатів
Рівнеради.

3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім
випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.
На закритому засіданні, крім членів постійної комісії, можуть бути присутніми
запрошені на засідання особи.

3.4. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів
постійних комісій. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної
комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у
відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами,
установами, організаціями, а також громадянами.

3.5. На початку засідання постійної комісії затверджується порядок денний.
Питання до порядку денного засідання постійної комісії включаються за
пропозицією голови постійної комісії, його заступника, членів постійної комісії,
за рішенням сесії ради та дорученням міського голови, секретаря Рівнеради.

До порядку денного можуть вноситися додаткові пропозиції від членів
постійної комісії, які надаються в усній або письмовій формі.

3.6. Голова постійної комісії організовує роботу з реалізації висновків і
рекомендацій постійної комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або
неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції
здійснює заступник голови або секретар постійної комісії.

3.7. За рішеннями постійних комісій на їхніх засіданнях можуть
проводитися слухання з питань, що належать до їхньої компетенції. Мета
слухань > отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх
вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань,
використовується для ухвалення висновків і рекомендацій постійних комісій.

3.8. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія
приймає рішення про проведення закритого засідання. Під час слухань кожен
член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати
на них відповіді.

3.9. Постійні комісії запрошують посадових осіб та керівників на свої
засідання через організаційний відділ телефонограмою (факсом) за підписом
голови постійної комісії. У телефонограмі (запрошенні) обов'язково вказується
дата, час, місце проведення слухання та питання, що подаються на
обговорення та розгляд постійної комісії, не пізніше як за день до його початку.
У повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається,
які документи і матеріали бажано мати з собою.

3.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія приймає
рішення, готує і ухвалює свої висновки і рекомендації. З питань порядку
денного засідання постійна комісія може:

> підтримати проект рішення з питання, що обговорюється;
> відхилити проект рішення з питання, що обговорюється;
> ухвалити висновки постійної комісії з питання, що обговорюється;
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> ухвалити рекомендації постійної комісії з питання, що обговорюється;
> ухвалити заяву постійної комісії;
> узяти інформацію до відома без винесення будь>якого рішення,

ухвалення висновків чи рекомендацій;
> дати доручення членам постійної комісії на додатковий збір матеріалів,

підготовку питання чи додаткову перевірку;
> повернути матеріали на доопрацювання або ухвалити рішення про

необхідність такого доопрацювання;
> зняти питання або проект з розгляду.
Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів

від загального складу постійної комісії і підписуються головою постійної комісії,
а в разі його відсутності на засіданні постійної комісії > заступником голови.

3.11. Рішення, рекомендації та висновки постійних комісій можуть бути
переглянуті ними, якщо за це подано не менше половини голосів від
загального складу комісії.

3.12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами,
яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи постійну комісію
повинно бути повідомлено у встановлений нею строк, а якщо термін не
визначений > з дотриманням строків, встановлених чинним законодавством.

3.13. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень
міської ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням
представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до
відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, за дорученням
ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними
комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на
їхніх спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

3.14. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
У засіданні постійної комісії беруть участь депутати > члени постійної

комісії, інші депутати Рівнеради (з правом дорадчого голосу) та запрошені на
засідання постійної комісії особи. Участь у роботі постійної комісії осіб, які
заміщують депутата, не допускається. Право голосу іншим особам не
передається.

3.15. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.
У протоколі зазначаються:
> номер протоколу, дата і місце проведення засідання;
> прізвище головуючого на засіданні;
> список членів постійної комісії, присутніх на засіданні; 
> список відсутніх із зазначенням причин їх відсутності;
> список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на

засіданні;
> порядок денний засідання;
> розглянуті питання порядку денного;
> результати голосування з кожного питання порядку денного;
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> прийняті рішення, рекомендації, висновки;
> довідки, заяви, листи, які розглядались на засіданні постійної комісії.
3.16. Протоколи засідань постійної комісії підписують голова та секретар

постійної комісії, а в разі відсутності голови постійної комісії або неможливості
виконання ним своїх повноважень з інших причин > головуючий на засіданні.

3.17. Протоколи засідань постійних комісій міської ради відповідного
скликання зберігаються протягом терміну чинності її повноважень у
спеціальних папках, заведених на кожну постійну комісію, в організаційному
відділі. Після закінчення терміну скликання протоколи постійних комісій
передаються секретарю ради для подальшої передачі на зберігання в міському
архіві.

3.18. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес
обговорення і прийняття рішення, рекомендацій чи висновків постійної комісії,
який оформляється не пізніше трьох днів після засідання постійної комісії.

3.19. Голова постійної комісії:
> скликає і веде засідання постійної комісії;
> забезпечує складання плану її роботи;
> дає доручення членам постійної комісії;
> представляє постійну комісію у відносинах з підприємствами,

установами, організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та
громадянами;

> підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує
відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

> організовує роботу щодо виконання рішень, реалізації висновків і
рекомендацій постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

> доповідає раді про роботу постійної комісії та її наслідки, інформує
міського голову та міську раду про питання, розглянуті на її засіданнях;

> пропонує кандидатури на посади заступника голови постійної комісії та
секретаря постійної комісії;

> інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що
надійшли до постійної комісії, а також робить інші повідомлення, що
стосуються діяльності постійної комісії;

> розподіляє функціональні обов'язки між членами постійної комісії;
> організовує поточну роботу постійної комісії за профілем її діяльності і

координує цю роботу з іншими постійними комісіями;
> веде особистий прийом юридичних осіб та громадян за графіком,

затвердженим постійною комісією.
У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконувати ним

свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови
постійної комісії або секретар постійної комісії.

3.20. Заступник голови постійної комісії:
> складає плани робіт на квартал з переліком питань на кожне засідання

постійної комісії, готує питання для розгляду на засідання постійної комісії,
забезпечує засідання необхідними матеріалами, що стосуються питань
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порядку денного;
> здійснює контроль за виконанням планів робіт постійної комісії, її рішень

і рекомендацій з питань, що розглянуті на засіданнях постійної комісії, та
рішень Рівнеради з питань, які належать до відання постійної комісії;

> виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції,
заміщає голову постійної комісії у випадку його відсутності або неможливості
виконання ним своїх обов'язків.

3.21. Секретар постійної комісії (залучаючи при потребі спеціалістів
організаційного відділу):

> організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;
> веде діловодство постійної комісії;
> організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання постійної комісії;
> оповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання

постійної комісії;
> веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.
3.22. Члени постійної комісії мають право вносити пропозиції про розгляд

на засіданнях постійної комісії будь>якого питання, що належить до їх відання,
а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків,
прийнятті та підготовці рішень. Пропозиція члена постійної комісії на його
вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.

3.23. Члени постійної комісії виконують завдання, передбачені рішенням
постійної комісії про розподіл обов'язків.

Члени постійної комісії зобов'язані:
> бути присутніми на засіданнях постійної комісії та брати участь в її роботі;
> виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.
3.24. Член постійної комісії, який має з певного питання іншу думку ніж

постійна комісія, має право доводити до відома міської ради свою особисту
думку.

3.25. У разі невиконання депутатом Рівнеради своїх обов'язків щодо роботи
в постійній комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більш ніж
на половині із проведених постійною комісією за півріччя засідань голова
постійної комісії вносить на її розгляд питання про можливість подальшого
перебування депутата Рівнеради у складі постійної комісії. У разі прийняття
постійною комісією рішення про неможливість перебування депутата у складі
постійної комісії голова постійної комісії подає відповідний проект рішення на
розгляд Рівнеради.

3.26. Виконавець проекту забезпечує кожного члена постійної комісії
необхідними матеріалами з питань, які розглядаються на засіданні постійної
комісії згідно з порядком денним.

3.27. Головуючий на засіданні постійної комісії забезпечує порядок під час
засідання і створює рівні можливості членам постійної комісії в обговоренні
питань та внесенні пропозицій. Головуючий на засіданні постійної комісії надає
слово членам комісії з урахуванням черговості підняття ними рук. Головуючий
не має права переривати виступи членів комісії, окрім тих випадків, коли
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промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі
вислови на адресу інших депутатів чи посадових осіб, організацій, установ чи
держави.

3.28. В обговоренні питання порядку денного постійної комісії беруть
участь члени постійної комісії, депутати Рівнеради > члени інших постійних
комісій, а також > з дозволу головуючого > особи, запрошені на засідання
постійної комісії для розгляду деяких питань.

Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РІВНЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

4.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю

4.2.1. Постійна комісія вивчає та попередньо розглядає:
1) зміни та доповнення до Регламенту міської ради;
2) питання утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, зміни

їхнього персонального складу, обрання голів постійних комісій;
3) питання визначення чисельності виконавчого комітету Рівненської

міської ради, його персонального складу, внесення змін до складу виконавчого
комітету та його розпуску;

4) за пропозицією міського голови > кандидатуру для обрання на посаду
секретаря міської ради та причини звільнення з посади секретаря міської
ради;

5) за пропозицією міського голови > проект структури виконавчих органів
ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів;

6) за поданням міського голови > доцільність утворення інших виконавчих
органів ради;

7) план роботи міської ради та звіт про його виконання;
8) пропозиції щодо кількісного складу міської ради;
9) проект рішення про недовіру міському голові;
10) звіти керівників виконавчих органів Рівнеради та посадових осіб, яких

Рівнерада призначає або затверджує;
11) депутатські запити та проекти рішень по запитах у межах своєї

компетенції;
12) проекти рішень про дострокове припинення повноважень Рівнеради в

порядку, встановленому законом;
13) проекти рішень про дострокове припинення повноважень міського

голови у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні";

14) проекти програм соціально>економічного та культурного розвитку
міста, цільові проекти програм з інших питань місцевого самоврядування;

15) проект бюджету м. Рівного на наступний бюджетний рік, пропозиції
депутатів, фракцій та постійних комісій Рівнеради;

16) звіти про хід виконання бюджету м. Рівного, підготовка заходів щодо
усунення недоліків та подання на розгляд сесії Рівнеради;
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17) проекти рішень про утворення цільових фондів, затвердження положень
про ці фонди та звіти про їх використання;

18) проекти рішень про отримання позик з інших місцевих бюджетів та
джерел, а також про передачу коштів з місцевого бюджету;

19) проекти рішень про надання відповідно до чинного законодавства пільг
при сплаті місцевих податків і зборів, звільнення від сплати податків, зборів,
мита, зарахування яких проводиться до місцевого бюджету;

20) проекти рішень про випуск місцевих позик, розвиток фінансово>
кредитної системи;

21) пропозиції щодо встановлення для підприємств, установ та організацій,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру
частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

22) пропозиції щодо встановлення відповідно до закону ставок земельного
податку, розмір плати за користування природними ресурсами, що є у
власності територіальної громади м. Рівного, орендних ставок, платежів за
надання дозволів та за видачу документів;

23) пропозиції щодо ставок земельного податку, розмірів плати за
користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади
міста;

24) питання про доцільність створення відповідно до закону міліції, яка
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету;

25) проекти рішень про затвердження договорів, укладених міським
головою від імені Рівнеради, з питань, віднесених до виключної компетенції
Рівнеради і повноважень постійної комісії;

26) проекти рішень про надання комунального майна в заставу;
27) питання про доцільність створення у разі необхідності органів і служб

для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності
спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних
підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів
(служб);

28) проекти рішень про відчуження відповідно до закону комунального
майна; затвердження проектів місцевих програм приватизації, а також переліку
об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення
доцільності порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; 

29) питання про придбання в установленому законом порядку
приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності
майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі>продажу якого в
установленому порядку розірвано або визнано недійсним; про створення,
ліквідацію, організацію та перепрофілювання підприємств, установ та
організацій комунальної власності територіальної громади міста;

30) проекти рішень про передачу іншим органам окремих повноважень
щодо управління майном, яке належить до комунальної власності
територіальної громади міста, визначення меж цих повноважень та умов їх
здійснення;
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31) вироблення пропозицій щодо створення в разі необхідності органів і
служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної
власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень
цих органів (служб);

32) проекти рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію об'єктів, у
яких є частка комунальної власності і які мають стратегічне значення для
соціально>економічного розвитку міста;

33) проекти рішень з питань, пов'язаних із створенням спеціальних вільних
та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів
пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою
Президента України або Кабінету Міністрів України;

34) проекти фінансових планів підприємств і організацій, які належать до
комунальної власності територіальної громади м. Рівного, з внесенням до них
зауважень і пропозицій, контроль за їх виконанням;

35) проекти рішень щодо передачі або продажу в комунальну власність
підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших
об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають
важливе значення для забезпечення комунально>побутових і соціально>
культурних потреб територіальної громади;

36) проекти рішень Рівнеради, спрямованих на посилення ефективності
роботи всіх ланок, де створюється, використовується або здійснюється
управління майном чи реалізуються майнові права територіальної громади м.
Рівного, зокрема з питань:

> користування нежитловими будинками, приміщеннями, спорудами та
будівлями;

> передачі комунального майна до державної власності та прийняття майна
до комунальної власності;

> відчуження майна: передачі або продажу майна комунальної власності;
> захисту корпоративних прав міської громади;
> банкрутства комунальних підприємств та здійснення санації;
> створення та реорганізації комунальних підприємств;
> порядку оцінки майна.

4.2.2. До компетенції постійної комісії належить:
1) подання пропозицій щодо скасування актів виконавчих органів

Рівненської міської ради, які не відповідають Конституції чи законам України,
іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її
повноважень;

2) подання пропозицій щодо збільшення надходжень до бюджету міста і
зміни видатків;

3) подання пропозицій щодо ефективного управління майном, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Рівного,
внесення пропозицій щодо передачі у власність або в управління містом
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підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для
забезпечення потреб міста;

4) участь у формуванні політики місцевого оподаткування, розробка та
розгляд пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів
їх ставок у межах, визначених діючим законодавством;

5) подання пропозицій щодо визначення переліку об'єктів комунальної
власності, які не підлягають приватизації;

6) подання пропозицій щодо запровадження системи запобігання
банкрутству важливих для розвитку територіальної громади суб'єктів
господарювання;

7) розроблення проектів рішень і подання пропозицій з питань розробки
механізмів кредитування житлового будівництва, створення кредитних спілок
та товариств взаємного кредитування суб'єктів малого та середнього бізнесу
в межах чинного законодавства;

8) сприяння розвиткові територіального ринку цінних паперів;
9) здійснення аналізу обсягів застави комунального майна;
10) відстежування фінансової діяльності та порядку використання прибутків

підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади м. Рівного, господарських товариств, у яких є частка майна
комунальної власності територіальної громади м. Рівного;

11) відстежування процесів переходу права власності на майнові об'єкти
або прав, що належали чи мали належати міській територіальній громаді, або
якщо з'ясування права власності на ці об'єкти і майнові права остаточно не
відбулося;

12) подання пропозицій щодо запобігання спробам реалізувати на користь
третіх осіб окремо визначеного майна, майнових комплексів або майнових
прав у випадках наявності вагомих підстав ставити під сумнів законність
переходу права власності, порушення встановленої процедури, відсутність
відповідних повноважень на укладання договорів відчуження;

13) подання пропозицій щодо проведення тендерних закупівель товарів,
робіт та послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

14) участь у розгляді проектів планів підприємств і організацій, які
належать до комунальної власності територіальної громади міста, внесення до
них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

15) участь у розгляді планів використання природних ресурсів місцевого
значення на території міста, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та
розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у
разі потреби до місцевих органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

16) участь у роботі тендерних комітетів з правом дорадчого голосу;
17) надання висновків щодо створення комунальних підприємств у м.

Рівному, спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.
18) подання пропозицій щодо залучення на договірних засадах коштів

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
розташованих на території м. Рівного, та коштів населення, а також бюджетних
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коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах
об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури міста та на заходи щодо
охорони навколишнього природного середовища;

19) подання пропозицій щодо володіння, користування та розпоряджання
об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконання усіх майнових
операцій, передачі об'єктів права комунальної власності в постійне або
тимчасове користування юридичним та фізичним особам, питання щодо
продажу і купівлі їх, використання як застави, а також вирішення питань їхнього
відчуження;

20) подання пропозицій щодо переважного придбання в комунальну
власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній
території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально>
побутових та соціально>культурних потреб територіальної громади;

21) подання пропозицій щодо врегульованих і неврегульованих
законодавством суспільних правовідносин стосовно володіння, користування і
розпорядження майном та майновими правами суб'єктами власності, що
розміщені або ведуть свою діяльність на території міста Рівного, незалежно від
їх організаційної форми, форми власності або підпорядкування;

22) подання пропозицій щодо формування комунальної власності та захист
прав власності територіальної громади м. Рівного в усіх правовідносинах, де
виникають, складаються або змінюються такі права;

23) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та
організацій комунальної власності територіальної громади м. Рівного та
уповноважених осіб з управління майном.

4.2.3. Постійна комісія також здійснює контроль:
1) за встановленням у порядку і межах, визначених законодавством,

тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, які надаються
підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної
громади міста;

2) за використанням коштів та іншого майна, що перебувають у спільній
власності територіальної громади міста;

3) за здійсненням в установленому порядку фінансування видатків з
місцевого бюджету;

4) за залученням на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, та
коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення,
ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного
середовища;

5) за об'єднанням на договірних засадах коштів бюджету міста та інших
місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного
фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення
інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
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6) за управлінням майном комунальної власності, його раціональним
використанням, недопущенням безгосподарного ставлення і використання не
за призначенням;

7) за виконанням угод і договорів купівлі>продажу, оренди, передачі в
користування та своєчасним ініціюванням питань про повернення майна в
комунальну власність;

8) за забезпеченням збалансованого економічного та соціального розвитку
території міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових
ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління економічним
і культурним розвитком міста, а також визначенням потреби в місцевих
будівельних матеріалах та паливі;

9) за забезпеченням складання балансів фінансових, трудових ресурсів,
грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально>економічним
і культурним розвитком міста;

10) за залученням на договірних засадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально>
економічному розвитку міста, координацією цієї роботи на його території;

11) за розміщенням на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади
міста, на підприємствах, в установах та організаціях міста;

12) за управлінням у межах, визначених Рівнерадою, майном, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста, наданням його в
заставу;

13) за встановленням порядку та здійсненням контролю за використанням
прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності
територіальної громади міста;

14) за вирішенням питань використання нежилих приміщень, будинків і
споруд, що належать до комунальної власності міста;

15) за використанням коштів, переданих з державного бюджету у вигляді
дотацій і субвенцій;

16) за виконанням доручень виборців депутатами Рівнеради.

4.6. Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та
землевпорядкування

4.6.1. Постійна комісія вивчає та попередньо розглядає:
1) зміни та доповнення до Регламенту міської ради;
2) питання про необхідність утворення і ліквідації постійних та інших комісій

міської ради, зміну їхнього персонального складу, обрання голів постійних
комісій;

3) питання визначення чисельності виконавчого комітету Рівненської міської
ради, його персонального складу, внесення змін до складу виконавчого
комітету та його розпуску;

4) за пропозицією міського голови > кандидатуру для обрання на посаду
секретаря міської ради та причини звільнення з посади секретаря міської ради;
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5) за пропозицією міського голови > проект структури виконавчих органів
ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів;

6) за поданням міського голови > доцільність утворення інших виконавчих
органів міської ради;

7) план роботи міської ради та звіт про його виконання;
8) пропозиції щодо кількісного складу міської ради;
9) проект рішення про недовіру міському голові;
10) звіти керівників виконавчих органів Рівнеради та посадових осіб, яких

Рівнерада призначає або затверджує;
11) депутатські запити та проекти рішень по запитах у межах своєї

компетенції;
12) проекти рішень щодо дострокового припинення повноважень Рівнеради

в порядку, встановленому законом;
13) проекти рішень щодо дострокового припинення повноважень міського

голови у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні";

14) проекти програм соціально>економічного та культурного розвитку міста,
проекти цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

15) проект місцевого бюджету, питання внесення змін до нього; проект
рішення щодо звіту про виконання бюджету;

16) пропозиції щодо затвердження розмірів плати за користування
природними ресурсами, що є у власності територіальної громади міста;

17) проекти рішень про надання дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів міста, а також про скасування таких дозволів;

18) проекти рішень щодо регулювання земельних відносин, організації
землеустрою;

19) пропозиції щодо затвердження відповідно до закону ставок земельного
податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у
власності територіальної громади міста, орендних ставок, платежів за надання
дозволів та за видачу документів;

20) проекти рішень про території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі
для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

21) проекти рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення)
використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення
ними вимог земельного законодавства;

22) проекти рішень щодо перспективної містобудівної діяльності;
23) проекти рішень щодо генерального плану забудови території міста,

правил забудови міста;
24) проекти рішень про надання дозволів на спорудження об'єктів

містобудування незалежно від форм власності, розгляд проектної документації;
25) звернення та протести прокуратури міста на рішення Рівнеради з

питань, що належать до компетенції постійної комісії;
26) проекти рішень щодо запровадження конкурентних засад при наданні

земельних ділянок;
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27) проекти рішень про місцеві правила забудови, планування, забудови та
іншого використання території міста Рівного;

28) проекти рішень про розміщення будівництва житлово>цивільних,
виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і
ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;

29) проекти рішень про найменування (перейменування) вулиць, провулків,
проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на
території міста.

4.6.2. Крім того, до компетенції постійної комісії належить:
1) розгляд і подання пропозицій щодо встановлення ставки земельного

податку, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб
земель, що перебувають у власності територіальної громади міста;

2) подання пропозицій у встановленому законодавством порядку щодо
території, вибору, вилучення (викупу) і надання землі для містобудівних
потреб, визначених містобудівною документацією;

3) подання пропозицій щодо перспективної містобудівної діяльності;
4) вивчення пропозицій щодо комплексної забудови території міста;
5) подання і вивчення пропозицій щодо надання в установленому

законодавством порядку дозволів на розміщення реклами;
6) подання пропозицій щодо розміщення тимчасових споруд і їх демонтажу

у випадках, визначених законодавством або рішеннями міської ради;
7) подання пропозицій щодо генерального плану міста та іншої

містобудівної документації;
8) звернення до відповідних органів з приводу притягнення до

адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні земельного,
природоохоронного законодавства, порушенні норм і правил будівництва,
виявлення самовільного будівництва та захоплення земельної ділянки;

9) вивчення пропозицій щодо зміни цільового призначення земельних
ділянок, зміни їх розмірів;

10) участь у формуванні, розгляд та надання для затвердження Рівнерадою
регіональних і міських містобудівних програм, науково>технічних програм та
інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання проблем загальноміського
значення на пріоритетних напрямах міського господарства, а також проектів
створення спільних підприємств за участю міста;

11) участь у створенні комісій з розгляду спорів з питань містобудування та
суміжного землекористування в порядку, встановленому законом;

12) попередній розгляд, вивчення, а в разі необхідності > надання висновків
щодо фінансового забезпечення містобудівних програм та земельної реформи,
закладів архітектури та містобудування, інвестиційних проектів і програм;

13) внесення пропозицій Рівнераді щодо обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення використання земельних ділянок громадянами та
юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного
законодавства;
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Волинський ресурсний центр

14) заслуховування звітів про роботу виконавчих органів Рівнеради з
питань, що належать до компетенції постійної комісії, підготовка за
результатами перевірок висновків, пропозицій на розгляд їх керівників, а при
необхідності > на розгляд Рівнеради;

15) інформування через засоби масової інформації громадян про плани
перспективного розвитку території міста, розміщення важливих містобудівних
об'єктів.

4.6.3. Крім того, постійна комісія здійснює контроль:
1) за організацією за рахунок власних коштів і на пайових засадах

будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та
соціально>культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого
значення;

2) за виконанням виконавчими органами міської ради функцій замовника
на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної власності міста;

3) за розглядом і внесенням до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на
території міста;

4) за залученням на договірних засадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної
індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та
реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного
обслуговування;

5) за визначенням у встановленому законодавством порядку відповідно до
рішень ради території, вибором, вилученням (викупом) і наданням землі для
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

6) за встановленням на відповідній території режиму використання та
забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

7) за координацією на відповідній території діяльності суб'єктів
містобудування щодо комплексної забудови території міста;

8) за наданням відповідно до законодавства дозволів на спорудження
об'єктів містобудування незалежно від форм власності;

9) за наданням у встановленому законодавством порядку дозволів на
розміщення реклами;

10) за визначенням в установленому порядку розмірів плати за
користування природними ресурсами, розмірів відшкодування
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності
за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

11) за підготовкою і поданням на затвердження міської ради проектів
місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних
програм охорони довкілля;

12) за прийняттям проектів рішень про організацію територій і об'єктів
природно>заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що
підлягають особливій охороні; внесенням пропозицій до відповідних
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають
екологічну та наукову цінність, пам'ятками природи, які охороняються
законом;

13) за прийняттям проектів рішень з питань адміністративно>
територіального устрою в межах і порядку, визначених чинним
законодавством;

14) за затвердженням в установленому порядку місцевих містобудівних
програм, генеральних планів забудови території міста, іншої містобудівної
документації; 

15) за справлянням плати за землю в межах, визначених законодавством;
16) за використанням земельних ділянок за цільовим призначенням;
17) за використанням, охороною та забудовою земель, виконанням

генерального плану і містобудівних програм, використанням коштів, що
надходять від плати за землю;

18) за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною
земель та дотриманням містобудівної документації при плануванні та забудові
території міста; порушення питань щодо зупинення у випадках, передбачених
законом, будівництва, яке може завдати шкоди навколишньому природному
середовищу;

19) за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд
незалежно від форм власності;

20) за організацією охорони, реставрації та використання пам'яток історії і
культури, архітектури та містобудування, паркових, природних заповідників.


