
    

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 липня 2015 року               № 526 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін до Регламенту 

Голованівської районної ради VІ скликання 

 

 Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43, частини 16 статті 46, частини 

10 статті 47, частини 4 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»  та пункту 1.4. Регламенту Голованівської районної ради 

шостого скликання, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 Внести зміни до регламенту Голованівської районної ради VІ скликання, 

затвердженого рішенням  районної ради від 24 грудня 2010 року № 14, зі 

змінами згідно з рішенням районної ради від 19 серпня 2011 року № 113, а 

саме: 

 

1) абзац 1 підпункту 2.2. доповнити реченням наступного змісту: 

 «- розміщення на сайті районної ради http://golovanivsk-rada.com.ua відомостей 

про діяльність районної ради, її органів та посадових осіб»; 

 

2) абзац 2 підпункту 2.2. викласти в наступній редакції: 

«Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються у газеті 

районної ради «Вісник Голованівщини» або на сайті районної ради   

http://golovanivsk-rada.com.ua, а в разі необхідності масового інформування 

населення – на договірній основі в інших засобах масової інформації»; 

  

3) підпункт 3.4.2. доповнити абзацом наступного змісту: 

 

 

http://golovanivsk-rada.com.ua/


«До проектів рішень, щодо ходу виконання раніше прийнятих рішень районної 

ради або інших звітів додається текст звіту, або інформація про хід виконання 

рішення районної ради»; 

4) підпункт 3.4.4. викласти в наступній редакції: 

«З проектами рішень наступної сесії районної ради депутати можуть 

ознайомитися на Інтернет-сайті районної ради в розділі «Проекти рішень 

районної ради» протягом 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою 

прийняття. Оприлюднені проекти рішень електронною поштою надсилаються 

депутатам районної ради не пізніше 5 робочих днів до дати проведення 

пленарного засідання ради. За письмовою або усною заявою депутата, 

внесеною не пізніше, ніж за три робочих дні до дня проведення чергового 

пленарного засідання, йому надаються проекти рішень наступної сесії районної 

ради на паперових носіях.  

 

У разі, якщо розробник проекту рішення протягом 20 робочих днів до дати його 

розгляду з метою прийняття вносить зміни до оприлюдненого розробленого 

ним проекту рішення, розробник не пізніше, ніж за десять днів до дня 

проведення пленарного засідання сесії районної ради подає виконавчому 

апарату районної ради запропоновані зміни в кількості примірників, що 

відповідає загальному складу ради. 

 

У випадках, якщо матеріали до питань порядку денного потребують значного 

коригування або при виникненні інших обставин, через які матеріали не 

можуть бути надані депутатам до пленарного засідання ради, вони за 

погодженням з головою ради, надаються депутатам у день проведення 

пленарного засідання і аргументується терміновість внесення». 

 

4) пункт 3.4.3. викласти в наступній редакції: 

«Усі матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради повинні бути подані 

голові ради не пізніш як за двадцять робочих днів до дня пленарного засідання 

ради, якщо головою не визначений інший термін. 

 

5) пункт 3.6. доповнити підпунктами 3.6.9. та 3.6.10 такого змісту: 

«3.6.9. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо: 

- відсутній аналіз регуляторного впливу; 

- проект регуляторного акта не був оприлюднений; 

- проект регуляторного акта не подавався до уповноваженого органу для 

підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій 

щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної 

політики; 

- щодо проекту регуляторного акта наданий висновок уповноваженого органу 

про те, що даний проект не відповідає статті 1 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та не може 

розглядатися, як регуляторний акт.» 

«3.6.10. Районна рада переглядає регуляторний акт: 

- на підставі аналізу про відстеження результативності цього регуляторного 

акта; 



- за висновками постійної комісії ради, на яку покладені повноваження з 

реалізації державної регуляторної політики; 

- у випадках, передбачених законодавчими актами України. 

 

6) у пункті 10.17 слова «якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві 

третини депутатів від загального складу ради» виключити. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                О.Чушкін 

 

 

 

 


