
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 лютого  2016року               № 40 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення змін та доповнень  

 до Регламенту Голованівської   

районної ради VII  скликання  
 

 З метою приведення положень Регламенту Голованівської районної ради 

VII скликання у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись 

пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про внесення змін до статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з 

правоохоронними органами та боротьби з корупцією, 

 
районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до Регламенту Голованівської районної ради  

VII скликання, затвердженого рішенням районної ради від 11 грудня 2015 року 

№ 18, а саме, Статтю 36 Регламенту викласти в новій редакції: 

 

«Стаття 36. Види та способи голосування. 

 36.1.  Голосування з питань порядку денного, а також з процедурних 

питань, що вимагають вирішення радою, здійснюється шляхом відкритого 

поіменного голосування, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 

статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. 

 36.2. Відкрите поіменне голосування здійснюється в наступному порядку: 

 

 



 Під час проведення реєстрації депутат отримує картку із зазначенням 

його порядкового номера згідно списку депутатів районної ради, в якому 

депутати розміщені в алфавітному порядку. Депутат голосує шляхом підняття 

картки, отриманої під час реєстрації, про що головуючий повідомляє на 

засіданні, та цей факт фіксується у таблиці для поіменного голосування та у 

протоколі пленарного засідання районної ради. 

 Картка для проведення відкритого поіменного голосування повинна 

містити:   

 - порядковий номер, за яким депутат зареєстрований в реєстрі, під час 

реєстрації депутатів, присутніх на пленарному засіданні; 

 - прізвище, ім’я, по батькові депутата; 

 -  назву депутатської фракції або групи, в разі належності депутата до 

депутатської фракції або групи. 

 Для проведення відкритого поіменного голосування по кожному питанню 

порядку денного виготовляється список присутніх депутатів у формі таблиці, 

яка містить наступні графи: порядковий номер, прізвище, ім’я, по батькові 

депутата та вибір депутата («за», «проти», «утримався»).  

 Підрахунок голосів здійснюється виконавчим апаратом Ради, а у 

виняткових випадках за рішенням Ради – лічильною комісією, утвореною у 

порядку, передбаченому ст. 23 цього Регламенту. Виконавчий апарат Ради або 

лічильна комісія робить в списку депутатів відповідну позначку і визначає 

підсумки поіменного голосування. 

 36.3. Депутату забороняється передавати свою картку для проведення 

відкритого поіменного голосування іншому депутату або особам присутнім на 

пленарному засіданні, а також голосувати чужою карткою для проведення 

відкритого поіменного голосування. 

 36.4. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому 

оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті районної ради 

розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого 

строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного 

голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії районної ради.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією. 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 

 
 


