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ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Рішення Зеленодольської  

міської ради VII скликання  
                                                                                        від 27.11.2015 за № 16 

( зі змінами від 21.04.2017, 
25.06.2019, 27.03.2020) 

 
РЕГЛАМЕНТ 

Зеленодольської міської ради VII скликання 
Регламент Зеленодольської міської ради (далі - Регламент) визначає 

порядок діяльності Зеленодольської  міської ради, депутатів міської ради, 
органів та посадових осіб міської ради, порядок скликання сесій міської ради, 
підготовки і розгляду нею питань порядку денного сесій та з інших питань 
відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», Статуту Зеленодольської об’єднаної територіальної громади. 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Зеленодольська міська  рада  

1. Зеленодольська міська рада – є виборним представницьким органом 
місцевого самоврядування, складається із 26 депутатів, здійснює від імені 
Зеленодольської об’єднаної  територіальної громади ( далі Зеленодольської 
ОТГ) та в її інтересах функції й повноваження місцевого самоврядування.  

2. Діяльність міської ради, її органів, посадових осіб ґрунтується на 
колективному, вільному обговоренні й вирішенні питань на принципах 
законності, гласності, при широкому залученні громадян до управління 
громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, 
відповідальності й підзвітності перед радою та Зеленодольської ОТГ, 
утворених радою органів, обраних або призначених посадових осіб місцевого 
самоврядування. 
  3. Зеленодольська міська рада має статус юридичної особи, 
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, печатку, штамп та є 
неприбутковою установою. 
Стаття 2. Предмет Регламенту 
 1. Регламент Зеленодольської міської ради – нормативно -правовий 
документ, який встановлює порядок скликання сесій міської ради, 
підготовки та розгляду нею питань, проведення пленарних засідань, 
порядок внесення на розгляд ради та прийняття нею рішень, порядок 
формування та організації роботи постійних комісій ради та інших органів 
ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження 
посадових осіб, інші процедури, які випливають з повноважень ради, 
встановлених Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих  рад» та іншими 
законодавчими актами.  

Не пізніш як на другій сесії затверджуються Регламент міської ради та 
Положення про постійні комісії міської ради нового скликання. 
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  2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського 
голову, секретаря міської ради та постійну комісію з питань місцевого 
самоврядування, депутатської етики, законності, забезпечення правопорядку 
та охорони конституційних прав людини, взаємодії з політичними партіями, 
громадськістю та конфесіями. 

3. Під час пленарного засідання міської ради контроль за 
додержанням Регламенту покладається на головуючого на пленарному 
засіданні. 

4. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на розгляд пленарного 
засідання в міру необхідності, і приймаються більшістю голосів від 
загального складу депутатів міської ради після розгляду постійною комісією 
ради з питань місцевого самоврядування, депутатської етики, законності, 
забезпечення правопорядку та охорони конституційних прав людини, 
взаємодії з політичними партіями, громадськістю та конфесіями. 

5.Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають 
постійною нормою і вносяться до основного тексту. 
Стаття 3. Гласність у роботі ради 

1. Зеленодольська міська рада здійснює свою роботу відкрито, у 
взаємодії з засобами масової інформації, громадськими організаціями, 
партіями. 

2. Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій та 
інших комісій ради є відкритими і гласними. 
            Гласність роботи міської ради забезпечується: 
-  шляхом відкритості засідань сесії; 
- шляхом трансляції пленарних засідань міської ради на офіційному веб-
сайті та/або по телебаченню»; 
- розповсюдження інформації про діяльність міської ради у  друкованому 
органі - газеті «Апостолівські новини», дошках оголошень, визначених 
виконкомом Зеленодольської міської  ради, на офіційній сторінці 
Зеленодольської міської ради у мережі Інтернет  та інших засобах масової 
інформації. 

3. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для 
розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства 
України про інформацію, які стосуються: 
1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних 
персонального характеру; 
2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і 
належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам; 
3) інформації, що становить державну таємницю. 
    4. Представники громадських організацій, партій, телебачення, радіо і 
преси можуть бути присутні на засіданнях ради. Секретар міської ради надає 
представникам засобів масової інформації та громадськості матеріали ( за 
необхідністю), що розглядаються на пленарному засіданні ради. 
     5. У разі порушення законодавства про інформацію або цього 
Регламенту представникам засобів масової інформації рада процедурним 
рішенням може відмовити бути присутніми на засіданнях ради  на 
визначений нею термін. 

6.  На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на 
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визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде секретар 
міської ради.    

7. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць 
для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими 
особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), 
які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів. 
Стаття 4. Закриті пленарні засідання  та пленарні засідання  ради в 
умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану. 

1. За рішенням міської ради, більшістю голосів від загального 
складу ради, можуть проводитись закриті пленарні засідання міської 
ради з питань, що стосуються загальнодержавних та регіональних 
таємниць. 

2.  В умовах запровадження надзвичайної ситуації або 
надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що 
створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та 
введення такого стану відповідного до законодавства на всій території 
України або окремих територіях пленарні засідання Зеленодольської 
міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо 
конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (далі 
- дистанційне засідання ради), крім питань, що потребують таємного 
голосування. Технічне забезпечення та організація дистанційних 
засідань покладається на апарат виконавчого   комітету Зеленодольської 
міської ради . 
        Обрання конкретного технічного режиму буде визначатися в 
розпорядженні про скликання сесії. 

3. Дистанційне засідання ради проводяться в разі неможливості з 
об`активних причин проводити засідання у відкритому режимі. 
Голосування при цьому здійснюється за допомогою електронних 
сервісів. 
    Усі рішення, прийняті на дистанційному  засіданні  ради 
оприлюднюються у порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 

4. На закритому пленарному засіданні ради або дистанційному  
засіданні ради мають право бути присутніми міський голова,  депутати 
міської ради та особи, присутність яких визнана радою необхідною. 

5. Міський голова за погодженням з постійними комісіями і 
секретарем 
міської ради визначає коло осіб, які можуть бути присутніми на 
закритому пленарному засіданні ради. 

6. Міський голова за погодженням з постійними комісіями і 
секретарем 
міської ради визначає депутатів, які можуть бути фізично присутніми на 
пленарному засіданні ради, яке проводиться в умовах відповідно до п.2,  
а які присутні дистанційно. 

7. Міська рада наприкінці закритого пленарного засідання 
приймає 
рішення щодо можливого розповсюдження або публікації матеріалів 
данного засідання». 
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Стаття 5. Мова роботи ради  
Діловодство міської ради ведеться українською мовою. 
Промовець, який не володіє  українською мовою має право виступати 

іншою мовою у відповідності з чинним законодавством. 
Стаття 6. Запрошені на засідання ради 
     1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть 
запрошуватися гості, службові особи та інші депутати. 

2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні 
будь-якої посадової особи місцевого самоврядування. 

3. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого 
самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких 
розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються 
предмета діяльності. 

4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники, розташованих або 
зареєстрованих на території  Зеленодольської ОТГ підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання 
ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання 
ради та її органів, відповідей на запити депутатів. 

5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на 
засіданні за офіційним запрошенням. 

6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні 
утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається 
на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після 
попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за 
розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з 
приміщення, де відбувається засідання. 
Стаття 7. Державна та місцева символіка 

Державний прапор України та прапор м. Зеленодольська 
встановлюється на флагштоці біля будівлі, де розташована міська рада, на 
постійно. 

Міський прапор та міський герб розміщуються в залі, де проходять 
засідання ради. 
При відкритті сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України. 
 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

 Стаття 8. Зеленодольський  міський голова 
1. Зеленодольський  міський голова є головною посадовою особою 

Зеленодольської ОТГ. Він організовує роботу міської ради та її органів. 
Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на 
засіданнях ради та його виконавчому комітеті. 

2. Міський голова обирається Зеленодольською ОТГ на основі 
загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування 
в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній 
основі. 
         3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати 
свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських 
посадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час). 
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Займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На 
міського голову поширюється повноваження та гарантії депутатів рад. 

4. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення 
міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його 
обрання та закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної 
відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його 
повноважень. 

5. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу 
та  про роботу виконавчих органів перед радою та громадою  у будь-який 
визначений радою термін. 

6. Повноваження і обов'язки міського голови визначаються Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом Зеленодольської 
об’єднаної територіальної громади  та цим Регламентом.  
Стаття 9. Секретар Зеленодольської міської ради 

1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови 
міською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. 

2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з 
іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, 
наукової та творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою 
діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено 
законом. 

3. Секретар ради: 
1) у випадках, передбачених чинним законодавством та Регламентом: 
- скликає сесії ради; 
- веде засідання ради; 
- підписує протоколи сесії та її рішення; 
2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради; 
3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час 
і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд 
ради; 
4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 
організовує контроль за їх виконанням; 
5) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність 
постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації 
виконання їх рекомендацій; 
6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 
7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення 
заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до 
органів державної влади та місцевого самоврядування; 
8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим 
самоврядуванням Зеленодольської ОТГ, забезпечує доступ до них осіб, яким 
це право надано у встановленому порядку; 
9) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з 
діяльністю ради та її органів; 
10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту. 

4. Повноваження і обов'язки секретаря міської ради визначаються  
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про статус 
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депутатів », Статутом Зеленодольської ОТГ та Регламентом. 
 Стаття 10. Визнання та строк повноважень депутата 

1. Повноваження депутата міської ради починається з дня відкриття 
першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків 
виборів міською виборчою комісією, а закінчується в день відкриття першої 
сесії наступного скликання,  крім передбачених законом випадків 
дострокового припинення повноважень депутата міської ради. 

2. Особа депутата засвідчується посвідченням депутата та нагрудним 
знаком ( якщо такий є). 

3. Повноваження депутатів, гарантії та порядок організації депутатської 
діяльності визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом Зеленодольської 
об’єднаної територіальної громади та цим Регламентом. 

 4. Суперечки щодо набуття повноважень депутата міської ради 
вирішуються судом. 
Стаття 11. Депутат Зеленодольської міської ради  

Депутат міської ради представляє в міській раді інтереси виборців, 
його політичної партії, діє в інтересах всієї Зеленодольської ОТГ, має всю 
повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради, і 
зобов'язання перед виборцями, радою та її органами, виконує їх рішення та 
доручення. 
Стаття 12. Права та гарантії депутата міської ради 

1. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх 
питань, що розглядаються на засіданні міської ради та її органів, до складу 
яких він входить. Депутат набуває право ухвального голосу з моменту 
визнання його повноважень. 
         2. Кожний депутат у міській раді та її органах, до складу яких він 
входить, має один голос. 
        3. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу 
ради, може брати участь у роботі з правом дорадчого голосу.  
       4. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:                                    
1) обирати і бути обраним до органів ради; 
2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами; 
3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та 
її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; 
4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються 
радою або її органами, поправки до них; 
5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою 
органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або 
затверджуються радою; 
6) порушувати питання  про  недовіру  міському голові,  розпуск органів,  
утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого 
самоврядування;  
( ст.19 ЗУ « Про статус депутата місцевих рад») 
7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання 
доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на 
засіданні; 
8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту 
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чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного 
раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і 
посадових осіб, які діють на території ради; 
9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, 
давати довідки; 
10) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, 
резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне 
значення; 
11) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких 
рішень ради; 
12) входити до складу фракцій та груп у раді; 
13) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради. 
          5. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати 
головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень 
для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере 
участь. 
        6. Депутату міської ради забезпечуються умови для повної і 
ефективної реалізації його прав і обов'язків, визначених Конституцією 
України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
статус депутатів місцевих рад", цим Регламентом. 
Стаття 13. Помічник – консультант  депутата міської ради. 

1. Для здійснення повноважень депутат міської ради може мати до 
п'яти помічників – консультантів, які працюють на громадських засадах. 

2. Помічник – консультант депутата міської ради сприяє депутату в 
здійсненні його повноважень, передбачених Законом України "Про статус 
депутатів місцевих рад та Положенням про помічників – консультантів 
депутата ЗМР. 

3. Помічник – консультант депутата міської ради виконує окремі 
доручення, надані йому депутатом міської ради . 

4. Депутат міської ради несе відповідальність за дії його помічників – 
консультантів, у межах наданих йому доручень. 

5. Помічникам – консультантам депутата міської ради, на підставі 
особистої письмової заяви депутата міської ради, видаються посвідчення за 
підписом секретаря міської ради. 

Посвідчення видається на строк повноважень депутата. Посвідчення 
помічникам – консультантам депутатів міської ради виготовляються за 
рахунок коштів міського бюджету.  

У разі припинення повноважень помічника – консультанта, депутат 
міської ради повідомляє про це секретаря міської ради у 3-денний термін, 
після чого депутат повертає посвідчення помічника  – консультанта 
секретарю міської ради. 
Стаття 14. Депутатські запити, запитання, звернення 

1. Депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата міської 
ради, фракції, групи депутатів до посадових осіб ради  і  її  органів, міського  
голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  
власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на території Зеленодольської 
ОТГ.  

2. Депутатський запит попередньо або на пленарному засіданні ради 
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подається у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку 
денного пленарного засідання ради, згідно з ним проводиться обговорення і 
приймається рішення. 
  Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані у 
встановлений радою термін дати усну або письмову відповідь на нього, яка 
розглядається на пленарному засіданні. 
  Депутатський запит до включення його в порядок денний пленарного 
засідання оголошується головуючим на засіданні або депутатом. 

3. При необхідності одержати інформацію або роз'яснення з того чи 
іншого питання під час пленарного засідання, депутат може звернутись із 
запитанням до головуючого на засіданні. 

4. Депутат має право звернутись із запитанням до керівників органів 
місцевого самоврядування. У разі неможливості надати відповідь на 
депутатське запитання негайно, про що зазначає особа, до якої депутат 
звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та 
передає міському голові, який узагальнює письмові запитання, що надійшли 
під час пленарного засідання та направляє їх відповідним особам, які у 
місячний термін повинні надати депутатам письмові відповіді. 

5. Депутатські запитання до порядку денного не включаються, не 
обговорюються, рішення по них не приймаються. 

 6. Депутат міської ради може особисто звернутись із зверненням до 
посадових осіб  з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю. Зазначені 
органи і посадові особи зобов'язані розглянути звернення і дати відповідь 
негайно, а в разі необхідності додаткового вивчення і перевірки - не пізніше 
як у місячний термін, про що у письмовій формі повідомляють депутата з 
обґрунтуванням необхідності такого вивчення. 

7. Інші права та обов'язки депутата міської ради визначаються Законом 
України "Про статус депутатів місцевих рад". 
 Стаття 15. Обов'язки депутата 
      1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:  
     1) підтримувати    зв'язок    з    виборцями, а також колективами інших 
підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності,  органами 
місцевого самовряду-вання, місцевими органами виконавчої влади,  
розташованими на відповідній території;  
     2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців  про роботу 
місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного  і  
соціального  розвитку,  інших  місцевих  програм, місцевого бюджету, 
рішень ради і доручень виборців;  
     3)   брати  участь  у  громадських  слуханнях  з  питань,  що стосуються  
його виборчого округу, в організації виконання рішень ради  та  її  органів,  
доручень  виборців,  у масових заходах, що проводяться органами місцевого 
самоврядування на території ОТГ або  виборчого  округу;   
     4) вивчати громадську думку;  вивчати потреби  ОТГ, інформувати про 
них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;  
     5) визначити і  оприлюднити  дні,  години  та  місце  прийому виборців,  
інших громадян ( при необхідності);  розглядати  пропозиції,  звернення, 
заяви і скарги членів ОТГ, вживати заходів щодо забезпечення їх 
оперативного вирішення.  
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2. У роботі міської ради депутат міської ради зобов'язаний: 
1) Брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до 
складу яких його обрано, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати 
доручення її органів, міської ради, секретаря міської ради, голів постійних 
комісій міської ради; 
2) Бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях 
постійних комісій міської ради та інших органів, до складу яких його обрано.     
     У разі неможливості бути присутнім на засіданні,  депутат повідомляє про 
це із зазначенням причин секретаря міської ради; 
3) Дотримуватися Регламенту міської ради, інших нормативних актів, що 
визначають порядок діяльності міської ради та її органів; 
4) Виконувати інші обов'язки, передбачені Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад». 
Стаття 16. Звітність депутатів, депутатських груп, депутатських фракцій  

1. Депутат, депутатська група, депутатська фракція міської ради один 
раз на рік зобов'язані звітувати про свою роботу і роботу міської ради перед 
мешканцями міста. 

2. Звіт депутата, депутатської групи, депутатської фракції також 
проводиться на вимогу мешканців міста. 
Стаття 17. Забезпечення депутатської діяльності 

На час сесії, засідань постійних комісій міської ради, а також для 
здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом 
випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових 
обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем 
роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.     
Стаття 18. Депутатські групи 

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень 
депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в 
депутатські групи. 

Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю 
території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують. 
          2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень 
депутата міської ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів 
місцевих рад". 
          3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом 
строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів 
депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.  

Депутатські групи складаються не менш як з п'яти депутатів ради. 
Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка 
очолює депутатську групу та представляє її інтереси. 

4. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, 
яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї 
групи письмове повідомлення про створення депутатської групи із 
зазначенням її членів. 

5. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп 
і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність. 
Стаття 19. Депутатські фракції  

1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі 
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депутатами місцевих рад. Депутат місцевої ради може входити до складу 
лише однієї депутатської фракції.  

2. Порядок створення та діяльність депутатської фракції визначається 
Регламентом міської ради, а умови вступу депутата до депутатської фракції, 
його виходу, виключення з неї визначаються Положенням про депутатську 
фракцію. 

3. Про створення депутатської фракції в міській раді керівник фракції 
повідомляє міську раду письмово, де зазначає назву фракції, мету її 
створення, персональний склад, партійну належність членів фракції та 
прізвища депутатів, уповноважених її представляти. 

4. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома 
депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради. 

5. Про зміни в складі депутатської фракції керівник фракції повідомляє 
міську раду. 
Стаття 20. Права депутатських груп, фракцій 

1. Депутатські групи і  фракції мають право: 
1) На пропорційне представництво в постійних, тимчасових комісіях ради та 
інших органах ради; 
2) Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, 
призначає чи затверджує рада; 
3) На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради 
з кожного питання порядку денного сесії ради; 
4) Здійснювати інші права, передбачені законами України. 
 
РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ 
 Стаття 21. Погоджувальна рада міської ради 

1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд 
сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний 
орган – Погоджувальна рада. 

2. До складу Погоджувальної ради  входять: міський голова, секретар 
ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських груп, фракцій. 

3. Для розгляду питань, пов‘язаних з проектами рішень щодо 
прийняття бюджету, програм соціально – економічного розвитку, 
містобудівної документації, виділення земельних ділянок та інших питань, 
що стосуються сільських населених пунктів, що входять до складу 
Зеленодольської ОТГ, на засідання Погоджувальної ради запрошуються 
старости і  їм гарантовано надається право слова з цих питань. 
Стаття 22. Діяльність Погоджувальної  ради 

1. Погоджувальна рада  вносить пропозиції з питань порядку денного, 
про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє 
узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі  
ради та її органів. 

2.  Погоджувальна рада  збирається на засідання за пропозицією 
міського голови та за  ініціативою не менш як третини її складу (в тому 
числі невідкладно). 

3. Погоджувальна рада  здійснює свою роботу у формі засідань. 
Засідання Погоджувальної ради  є правоспроможними за умови присутності 
на них не менш як половини її складу. Засідання веде міський голова, під час 
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його відсутності – секретар ради, а у разі невиконання ними з будь-яких 
причин цієї функції – обраний Погоджувальної радою  для цього випадку 
член ради. 

4. Депутати всіх рівнів  та інші, визначені Погоджувальною радою  
особи, мають право брати участь у відкритих (в тому числі і закритих за 
згодою більшості членів ради) засіданнях з дорадчим голосом. 

5. Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер і 
направляються секретарем ради органам та особам, яких вони стосуються, а 
також надаються депутатам для ознайомлення, за їх зверненням. 

Висновки, пропозиції, рішення Погоджувальної ради міський голова 
враховує у своїх розпорядженнях.  
Стаття 23. Повноваження Погоджувальної ради 

1. Погоджувальна рада  у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій 
ради: 
1) розглядає проекти порядку денного сесій та розкладу засідань ради; 
2) у разі необхідності розглядає питання скликання додаткових засідань та 
позачергових сесій ради; 
3) вживає заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях; 
4) вирішує інші питання, пов'язані зі скликанням і проведенням сесій ради. 

2. З метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових 
комісій ради Погоджувальна рада: 
1) передає їм для додаткового розгляду проекти рішень та інших матеріалів 
ради, заслуховує повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і 
рекомендації; 
2)  організовує подання інформаційної, наукової, правової, матеріально-
технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради; 
7) здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рішеннями 
ради. 
Стаття 24. Постійні комісії Зеленодольської  міської ради 

1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що 
обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і 
підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за 
виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 
  2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі: 
голови комісії, заступника, секретаря та членів комісії. Пропозиції по 
кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісій можуть 
пропонувати на сесії міський голова, секретар ради, депутати, депутатські 
групи та депутатські фракції міської ради. Всі інші питання структури комісії 
вирішуються самою комісією. 

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова 
та секретар міської ради. 

4. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і 
скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії 
або у зв'язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших 
обставин, згідно з цим положенням. Засідання  є правомочним, якщо в ньому 
бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 

5. Постійні комісії попередньо розглядають питання, які виносяться на 
розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки, з цих 
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питань виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 
6. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури, які 

пропонуються для обрання, затвердження, призначення міською радою, 
готують висновки з цих питань. 

7. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого 
комітету міської ради. 

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

9. Організація роботи постійної комісії міської 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 
комісій.  

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати 
свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови 
комісії або секретар комісії. 

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії 
готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії 
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються 
головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови або 
секретарем комісії.  Протоколи засідань комісії підписуються головою або 
його заступником і секретарем комісії. 

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду 
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 
яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути 
повідомлено комісіям у встановлений ними строк. 

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень 
ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з 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, секретаря міської ради розглядатись постійними 
комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями 
на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних 
комісій. 

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. 

   15. У роботі постійних комісій беруть участь запрошені: заступники 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники 
відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств та організацій міста, 
які визначені комісією доповідати з питань порядку денного засідання 
постійної комісії. 

16. Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, 
до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу. 

У разі неможливості з об`єктивних причин проводити засідання 
постійної комісії ради у відкритому режимі , засідання постійної комісії 
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ради може проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій 
(далі - дистанційне засідання комісії). Голосування при цьому 
здійснюється за допомогою електронних сервісів 
Стаття 25. Протокол засідання комісії 

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає 
секретар комісії. 

2. У протоколі вказується: 
1) дата та місце проведення засідання комісії; 
2) список членів комісії, присутніх на засіданні; 
3) список запрошених на засідання комісії, якщо такий є; 
4) перелік питань, що розглядались; 
5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань; 
6) результати голосувань по кожному з рішень. 

3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення( якщо 
такі є), особливі думки депутатів – членів комісії, не згодних з прийнятими 
рішеннями. 

4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох 
робочих днів після проведення засідання надається секретарем комісії на 
підпис голові комісії. 

5. Один примірник належним чином оформленого та підписаного 
протоколу зберігається у справах ради, другий – у справах комісії. 
Стаття 26. Спільне засідання комісій 

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою комісії може 
проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради. 

2. Головує на такому засіданні міський голова або голова комісії, яка 
визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших 
випадках головуючого визначають за взаємним погодженням. 

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати 
нормам, викладеним у цьому Регламенті для засідання комісії. 

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із 
комісій. 

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке 
проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у 
спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення 
комісій, яке підписують голови комісій або особи, що їх замінюють. 

6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у 
різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із 
комісій в порядку, встановленому цим Регламентом .  

7. Протокол спільного засідання підписує головуючий на засіданні та 
голови комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особи, що їх 
замінюють. 
Стаття 27. Забезпечення роботи комісій 

1. Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним 
приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають 
розгляду. 

2. За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на 
засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних 
питань, що виникають під час проведення засідання. 
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3. У межах коштів, передбачених бюджетом громади на організацію 
роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності 
позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти 
проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних 
актів у межах своєї компетенції. 
Стаття 28. Тимчасові контрольні комісії Зеленодольської  міської ради 

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для 
підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та 
інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних 
рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що 
належать до компетенції місцевого самоврядування громади. 

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається 
окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського 
голови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не 
встановлено цим Регламентом. 

3. Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно 
до порядку, встановленого для постійних комісій ради. 

 4. До складу тимчасової комісії не можуть входить міський голова 
та секретар міської ради. 
Стаття 29. Створення та робота тимчасової контрольної комісії ради 

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення 
відповідного рішення. 

2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії має 
визначати: 
1) назву комісії; 
2) завдання комісії; 
3) кількісний склад комісії; 
4) обраного радою голову комісії; 
5) персональний склад членів комісії; 
6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час 
виконання певної роботи); 
7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), 
надані радою цій комісії; 
8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження 
комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і 
фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання; 
9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, 
організаційного забезпечення роботи комісії. 
      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.  

4. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може 
бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія 
розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб 
в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва 
якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають 
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безпосереднє відношення. 
5. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які 

дали на це згоду .У складі тимчасової контрольної комісії мають бути 
представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради. 

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової 
контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути 
присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його 
відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії. 

7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії 
депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов'язків за 
основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою 
законодавством за участь у роботі ради та її органах. 
Стаття 30. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії 

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді 
звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та 
інші матеріали, які поширюються серед депутатів. 

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної 
комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає 
щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити 
роботу і визначає для цього новий термін. 

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з 
прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії. 
 
РОЗДІЛ 4.  ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ 
 Стаття 31. Сесія ради 

1. Рада проводить свою роботу сесійно. 
2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка 

складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій 
ради, що відбуваються тільки під час сесії. 

3. Постійна комісія ради може проводити своє засідання одночасно з 
пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано 
невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не 
пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або 
затвердженням посадових осіб. 
Стаття 32.  Порядок скликання сесій міської ради 

1. Сесії міської ради скликаються міським головою або секретарем 
міської ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. 

2. Сесія скликається  секретарем міської ради у таких випадках: 
- при виконанні обов’язків міського голови; 
- якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий 
строк, за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального 
складу ради, виконавчого комітету міської ради; 
- якщо сесія не скликається міським головою у строки,  передбачені Законом 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом. 

3. У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у 
двотижневий строк не скликають сесію, на вимогу не менш як однієї третини 
депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської 
ради, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не 
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менше як одну третину складу ради. 
4. Розпорядження про скликання сесії міської ради доводиться до 

відома депутатів ради і населення Зеленодольської ОТГ через засоби масової 
інформації 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 винести на розгляд сесії.  

5. Пропозиції щодо скликання сесії міської ради, у тому числі і 
позачергової, подаються міському голові у письмовому вигляді із 
зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і 
обґрунтуванням необхідності скликання сесії. 

6.  Підставами скликання позачергової сесії ради є:                                                                     
а) необхідність приведення у відповідність рішень ради відповідно до змін в 
законодавстві України;                                                                                                                                  
б) стихійне лихо, введення військового, надзвичайного стану, техногенна 
катастрофа;                                                                                                                          
в) необхідність розгляду питань, що стосуються національної безпеки 
України;                                                                                                                 
г) невідкладні кадрові питання;                                                         
д) розгляд протестів прокурора;                                                  
е) наявність іншого позачергового питання, двадцятиденне зволікання з 
розглядом якого може потягнути за собою негативні наслідки для мешканців 
ОТГ.  
 Стаття 33. Відкриття та закриття пленарного засідання ради 
  1. Відкриття пленарного засідання  ради оголошується головуючим на 
початку засідання. 
   2. Відкриваючи пленарне засідання, головуючий повідомляє номери 
сесії та скликання ради, повідомляє про реєстрацію депутатів та запрошених .  
   4. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після 
завершення розгляду всіх питань, винесених на сесію. 
  5. Під час відкриття пленарного засідання та після його закриття 
виконується Державний Гімн України. 
Стаття 34. Робочі органи пленарного засідання ради 

1. З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності, 
об'єктивності, відповідності законам України, даному Регламенту) на 
сесії обирається секретар сесії та відповідальний за підрахунок голосів із 
числа депутатів.     

2. Пропозиції за їх персональний склад вносяться депутатами  на 
засіданні. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість 
депутатів, присутніх на засіданні.  
Стаття 35. Скликання першої сесії 

Першу сесію новообраної ради скликає  виборча комісія не пізніш як 
через місяць після обрання ради у правомочному складі шляхом публічного 
оголошення в засобах масової інформації чи іншими способами, що 
забезпечують публічність оголошення. 
Стаття 36. Підготовча група 

1. Для підготовки першої сесії новообраної ради громади утворюється 
Підготовча депутатська група. 

2. Персональний склад Підготовчої депутатської групи формується 
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міським головою (новообраним) з числа депутатів, які є представниками 
політичних партій та які обиралися депутатами міської ради більше двох 
скликань. 

3. Підготовча депутатська група, на підставі пропозицій міського 
голови та депутатів ради готує: 
1) проект порядку денного першої сесії ради нового скликання; 
2) проект рішення про перелік постійних комісій та їх функції; 
3) проекти інших документів, що виносяться на першу сесію; 
4) пропозиції щодо організації роботи першого пленарного засідання. 

4. Перше засідання Підготовчої депутатської групи міський голова 
скликає не пізніше як за шість днів до початку першої сесії ради нового 
скликання. 

5. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових 
контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням 
постійних комісій ради. 
Стаття 37. Порядок проведення пленарного засідання першої сесії ради 

1.Пленарне  засідання першої сесії ради відкриває і веде голова 
виборчої комісії; він інформує раду про підсумки виборів депутатів і 
міського голови, визнання їх повноважень і передає ведення пленарного 
засідання  новообраному міському голові . 

2. Міський голова інформує депутатів ради про роботу Підготовчої 
депутатської групи та виносить на затвердження порядок денний 1 сесії. 

3. Перше пленарне засідання продовжуються і за головуванням на 
ньому міського голови проводиться за таким порядком денним: 
1) обрання секретаря ради; 
2) обрання постійних комісій та затвердження голів постійних комісій ради: 
 3) затвердження заступників міського голови, керуючого справами                 
( секретар) виконавчого комітету; 
4) затвердження персонального складу виконавчого комітету ради; 
Та інше. 

4. Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період 
роботи ради здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту. 
Стаття 38. Особливості ведення першої сесії у разі не обрання міського  
голови  

1. У разі, якщо обрано правоспроможний склад ради, але не обрано 
міського голову, головує на сесії чинний голова попереднього скликання. 

2.  Після обрання нового міського голови обрання посадових осіб ради 
здійснюється відповідно до цього Регламенту. 
Стаття 39. Порядок денний 

1. Порядок денний сесії міської ради формує міський голова на 
підставі: 
- плану роботи міської ради;  
- пропозицій: секретаря ради, Погоджувальної ради, постійних комісій, 
окремих депутатів, виконавчого комітету міської ради, депутатських фракцій 
та груп, голови держадміністрації, районної та обласної рад. 

 2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, 
затверджуються на початку пленарного засідання сесії шляхом голосування 
простою більшістю голосів від загального складу ради. 
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3. Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну 
порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.  

Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу ради. 
4. До порядку денного до його затвердження в ході пленарного 

засідання можуть бути включені за пропозицією міського голови, секретаря 
ради, постійних комісій, окремих депутатів, депутатських груп та фракцій 
інші питання у випадках, коли: 

- для    прийняття рішення з цих питань   не треба додаткових 
інформаційних матеріалів; 

-  підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів; 
-  питання потребує негайного вирішення (при цьому проект 

рішення готується спеціально обраною редакційною комісією і 
розповсюджується серед депутатів у процесі роботи сесії). 

5. У порядку денному кожної сесії ради передбачається час для 
депутатських запитів, заяв, доповіді або інформації постійних комісій, 
різного ( розминка). 

6. До порядку денного дистанційних засідань ради включаються 
виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, 
інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких 
наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та 
пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, 
процедурні питання. 
 Стаття 40. Підготовка сесії міської ради 
           1. Підготовка сесії міської ради здійснюється у відповідності до плану 
підготовки сесії. 

2. У випадку, коли сесія скликається депутатами за дорученням 
депутатів, план підготовки сесії затверджує один з депутатів. 

3. Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, виконавчим 
комітетом ради та Погоджувальною радою. 

4. Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати 
підготовчі комісії з залученням представників громадськості, політичних 
партій, вчених і спеціалістів. 

5. Виконавчий комітет готує, розглядає та пропонує через постійні 
комісії міської ради: 
- проекти міських програм соціально-економічного і культурного 
розвитку; 
-  проекти цільових програм; 
-  проект міського бюджету на поточний рік, звітів про виконання міського 
бюджету за період, внесення змін до міського бюджету; 
-  структуру виконавчих органів міської ради та внесення змін до неї; 
- звіти про виконання рішень виконкому міської ради. 
     6. Проекти рішень з питань, що не передбачені ч.5 ст.39 Регламенту, 
готуються виступаючим після попереднього розгляду постійними  комісіями  
або Погоджувальною радою та на підставі наданих нею висновків та 
рекомендацій. 

7. Проекти рішень міської ради, які вносяться на сесію, подаються 
разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, а також очікуваних 
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соціально-економічних та політичних наслідків їх запровадження. 
         За необхідності фінансових витрат для рішення, до проекту додається 
його обґрунтування з відповідним кошторисом. 

8. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є 
особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена 
підготовка питання. 

9. Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд міської ради, та 
необхідні матеріали, тиражуються секретарем ради в необхідній кількості і 
надаються для попереднього розгляду постійними комісіями міської ради не 
пізніше як за 5  днів до чергової сесії та публікуються на веб – сайті 
Зеленодольської міської ради згідно чинного законодавства. У випадку 
позачергової сесії - за 1 день. 

10. За необхідності здійснення контролю за виконанням рішення, 
контроль покладається на секретаря міської ради та постійну комісію. 

11. Виконавці проектів рішень беруть участь в їх обговоренні на всіх 
етапах: на Погоджувальній  раді, постійних комісіях.  

12. Міський голова або депутати ради мають право приймати рішення 
про проведення широкого обговорення проекту рішення зі своїми 
виборцями. 

13. Якщо під час роботи над проектом не досягнуто згоди всіх 
учасників, то на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні проекти 
рішень або окремі питання розбіжностей за ними.  

Альтернативні проекти рішень розглядаються в порядку, передбаченому 
для прийняття рішень. 

Зміст альтернативних варіантів проекту рішення доводиться до всіх 
депутатів міської ради не пізніше ніж за 3 дні до розгляду на сесії ради, 
позачергової сесії - за один день. Поправки рішення вносяться в письмовій 
формі. 

14. Постійна комісія, яка відповідальна за проект рішення, розглядає, 
приймає або вносить для голосування на пленарному засіданні проекти 
рішення із змінами та доповненнями. 

15. Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, 
доопрацювання рішень за підсумками голосування проводиться в 
триденний строк, із залученням фахівців галузевих відділів, депутатів, 
членів виконавчих структур. 

Секретар ради не пізніше як у п’ятиденний  строк подає на підпис  
міському голові  всі рішення і доводить їх до відома виконавців. 
Стаття 41. Організація роботи сесії міської ради 

1. Засідання міської ради відкривається і проводиться, якщо в 
ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу 
ради. У разі неможливості з об`єктивних причин проводити пленарне 
засідання сесії ради у відкритому режимі, проводиться  дистанційне 
засідання ради. 

2. Сесію відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених 
чинним законодавством України та цим Регламентом - суб'єктами, які мають 
на це право. 
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3. При обговоренні звіту міського голови або його особистого питання 
пленарне засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням 
ради. 

4. Депутат міської ради зобов'язаний бути присутнім на сесії ради і 
брати активну участь в її роботі. У разі неможливості прибуття на сесію, 
депутат зобов'язаний повідомити про це міського голову або секретаря ради 
до початку роботи сесії (письмово, усно, за телефоном). 
  5. У засіданні міської ради можуть приймати участь заступники 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, старости, 
члени виконкому, керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів 
ради, підприємств, організацій міста, голова районної ради та голова 
районної державної адміністрації, депутати різних рівнів рад з правом 
дорадчого голосу.  

6. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед 
початком сесії за особистим підписом депутата у відомості про реєстрацію. 

7. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і 
відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.        

Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере 
участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. 

8. Регламент роботи сесії встановлюється радою за пропозицією 
міського голови відповідно до порядку  денного. Рішення про затвердження 
регламенту приймається більшістю голосів від загального   складу  ради. 

9. Засідання ради, як правило, починається о 10.00 і закінчується о 
14.00. Встановлюються перерви до 15 хвилин в міру необхідності. 

Позачергова перерва в засіданні сесії до 10 хвилин оголошується за 
вимогою міського голови, секретаря ради, постійної комісії, депутатської 
групи та фракції. 

10. Головуючий на засіданні: 
- надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій 
порядком  денним та згідно зі списками депутатів та запрошених, які виявили 
бажання виступити; 
- організовує обговорення питань; 
- ставить   на   голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни 
до надходження; 
- оголошує результати голосування; 
- забезпечує порядок у залі засідань, не допускає виступів без надання слова; 
- слідкує за дотриманням регламенту роботи; 
- не   допускає   будь-якого тиску на   депутатів при обговоренні    питань з 
метою можливості зміни результатів голосування; 
- повинен   уникати реплік коментування з   приводу поданих пропозицій, 
прояву емоцій, симпатій та антипатій. 

11. На пленарних засіданнях ради мають право бути присутні члени 
Зеленодольської  ОТГ за попереднім поданням заяви на ім'я секретаря 
міської ради за три дні до пленарного засідання. 

Реєстрація запрошених здійснюється до початку роботи пленарного 
засідання. 
Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні. 
Стаття 42. Прийняття рішень. 
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 1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та 
інші акти у формі: 
1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, для досягнення 
певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки; 
2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, 
і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії; 
3) звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб'єктів 
із закликом до певних дій та ініціатив; 
4) заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань; 
5) процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних 
питань відповідно до цього Регламенту. 

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом 
персонального голосування депутатів. 

3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради 
включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні 
ради, і враховується його голос. 
     4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування 
ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і 
до оголошення його результатів слово нікому не надається. 
     5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод 
під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без 
обговорення. 

   6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада 
може прийняти процедурне рішення про переголосування. 
Стаття 43. Процедурні питання 

1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення 
способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема: 
1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання; 
2) про проведення додаткової реєстрації; 
3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому; 
4) про надання додаткового часу для виступу; 
5) про зміну черговості виступів; 
6) про надання слова запрошеним на засідання; 
7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради; 
8) про визначення способу проведення голосування; 
9) про форму бюлетеня для таємного голосування; 
10) про перерахунок голосів; 
11) про взяття інформації до відома; 
12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит. 

2. У разі виникнення сумніву чи якщо запропоноване до розгляду 
питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення. 

3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, 
зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим Регламентом. 
Стаття 44. Голосування альтернативних пропозицій 

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того 
ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо 
вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у 
порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого 



 22 

розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є 
відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з 
альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і 
відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради. 

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для 
подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається 
прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і 
голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування 
голосування про її прийнятність для розгляду. 

3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, 
внесена Погоджувальною радою , вона ставиться на голосування першою. 
Стаття 45. Порядок прийняття рішення 

1. Рішення ради приймається відкритим/поіменним голосуванням  
та  голосуванням за допомогою електронних сервісів більшістю голосів 
«за» від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у 
Регламенті. 

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної 
більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення 
проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення 
ради. 

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати 
свій голос до та після завершення голосування. 

4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи 
ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у Регламенті 
положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального 
складу ради; такі рішення мають статус процедурних. 

5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його 
обговорення.  

6. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному 
засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні 
проти цього. 

7. Підрахунок голосів щодо рішень ради здійснюється в спосіб, 
визначеним цим Регламентом. 
  Стаття 46. Види та способи голосування 

1.Голосування може бути відкритим (в тому числі поіменним) і 
таємним. 
    У разі проведення  дистанційного засідання ради, голосування по 
питанням порядку денного здійснюється за допомогою електронних 
сервісів.          
          2.  Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, 
окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 
31 статті 43 та статтями 55, 56  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним 
голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають 
обов’язковому оприлюдненню. При встановленні результатів 
голосування до загального складу ради враховується голос міського 
голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні. 
         Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному 
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веб-сайті міської ради в день голосування і зберігаються протягом 
необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною 
частиною протоколу сесії ради. 

3.Відкрите голосування здійснюється: 
      - шляхом поіменного голосування за допомогою програмно-
технічного комплексу системи електронного голосування «Рада Голос» з 
фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим 
роздрукуванням результатів голосування кожного депутата; 
    - шляхом поіменного голосування за окремим рішенням ради. 
Поіменне голосування може здійснюватись шляхом  підняття руки чи 
оголошення позиції депутата ( в ході голосування міський голова 
оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат, прізвище 
якого оголошено, встає і заявляє про свою позицію: «за», «проти», 
«утримався». Відповідальна особа підводить підрахунок голосів та 
повідомляє результат голосування за кожну альтернативу; 
     -шляхом  дистанційного голосування. Дистанційне голосування за 
допомогою електронних сервісів здійснюється в умовах  дистанційного  
засідання ради .  
     В  ході голосування міський голова оголошує в алфавітному 
порядку прізвища депутатів, які знаходяться на дистанційному доступі.  
Депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про свою позицію: «за», 
«проти»,  «утримався».   
    Результати дистанційного голосування заносяться до протоколу  

4. Рішення про таємне голосування приймається більшістю присутніх 
депутатів на засіданні ради. 

У разі прийняття радою рішення про таємне голосування таке 
голосування проводиться виключно бюлетенями. З питань обрання секретаря  
міської ради проводиться виключно таємне голосування. 

5. Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, 
що відповідає загальному складу ради під контролем лічильної комісії. В 
бюлетені вносяться кандидатури або проект рішення, попередньо 
обговорені на засіданнях постійних комісій міської ради. 

Підготовку урни для голосування, приміщення для таємного 
голосування здійснює виконавчий  комітет  міської ради. 

6. Підготовку бюлетенів, проектів протоколів лічильної комісії 
здійснює апарат міської ради. 

7. Для проведення таємного голосування вибирається лічильна комісія 
у складі трьох осіб із присутніх депутатів, депутатських груп, депутатських 
фракцій. Із складу лічильної комісії обирається голова комісії, заступник 
голови та секретар, про що складається відповідний протокол. 

8. Кожному депутату міської ради лічильною комісією видається 
бюлетень, про що депутат ставить підпис в списку про його отримання.     

Голосування здійснюється позначкою в бюлетені навпроти прізвища 
кандидата або варіанта рішення, за який голосує депутат. Заповнений 
бюлетень опускається в скриньку. 

9. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення 
повинні бути слова «За» та «Проти». У бюлетені для голосування по кількох 
кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанта 
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друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про 
волевиявлення депутата. 

10. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких 
неможливо з'ясувати волевиявлення депутата, а також ті, в яких депутат 
поставив позначки більше ніж за одну кандидатуру або проект рішення ( в 
разі, коли необхідно вибрати одну кандидатуру або варіант рішення з 
кількох). Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше 
бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі 
бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться 
переголосування. 

 11. Після здійснення голосування лічильна комісія проводить 
підрахунок бюлетенів та складає протокол про результати голосування.                

Протокол, підписаний всіма присутніми членами лічильної комісії, 
оголошується на пленарному засіданні, затверджується міською радою і є 
невід'ємною частиною протоколу відповідної сесії ради. Кандидатура 
вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, 
якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. 

12. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і 
до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення 
процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення 
негайно проводиться повторне голосування без обговорення.    

13. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує 
його повні результати і прийняте рішення. 
Стаття 47. Підписання прийнятих рішень 

1. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття 
підписується  міським головою, у випадках, визначених цим Регламентом, 
головуючим на засіданні ради. 

2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, 
може бути зупинене  міським головою і винесено на повторний розгляд ради 
з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова 
має скликати пленарне засідання ради. 

3. Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення 
повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, 
відхилення чи ухвалення у новій редакції. 

4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарного 
засідання ради чи не виніс зупиненого рішення на розгляд ради, а так само 
якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє 
рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає 
чинності незалежно від підписання його міським  головою і 
оприлюднюється. 

5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах 
її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення 
міським головою наданих йому повноважень. 
Стаття 48. Набрання чинності рішень ради 

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

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не 
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пізніш як у 5 - денний термін з дня їх прийняття. 
3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх підписання 

відповідно до цього Регламенту. 
4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з 

оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно юридичним 
відділом (юристом) виконкому, якщо невідповідності мають місце в 
документі. 

5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, 
секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого 
опублікування прийнятого тексту рішення. 
Стаття 49. Оприлюднення рішень ради 

1. Рішення ради нормативного характеру підлягають обов'язковому 
оприлюдненню на інтернет ресурсі громади, а також через інформаційний 
кіоск, до якого є вільний доступ мешканців громади. 

2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові 
підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка 
зберігається в секретаріаті ради на термін її повноважень до передачі  їх 
до архіву, а також розміщуються на інтернет-ресурсі громади . 

3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через 
вільний доступ до книги прийнятих рішень, для чого встановлюються години 
доступу до книги для бажаючих. 

4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради з книги 
прийнятих радою рішень . 
Стаття 50. Порядок розгляду питань і надання слова  

1. Обговорення питання на засіданні міської ради включає: 
-  доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; 
-  співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам і відповіді на 
них; 
-  виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки; 
-  виступ ініціатора внесення пропозиції; 
-  оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення; 
- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході 
обговорення; 
- заключне слово співдоповідачів і доповідача; 
-  уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли 
щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування. 

2. Для доповіді надається, як правило, до 20 хвилин, співдоповіді - до 
10 хвилин і заключного слова -до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні 
надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою 
скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій - до 3 
хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, 
пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення 
поправок - до 2 хвилин. 
       Під час дистанційного засідання ради приймати  процедурне рішення 
перед початком засідання щодо  обмеження  часу  на виступи з обговорення 
питань.  

3. Для надання слова промовця на більш тривалий час, ніж 
встановлено, міська рада приймає відповідне рішення більшістю голосів від 
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присутніх. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання 
окремого промовця та за згодою більшості депутатів продовжити йому час 
для виступу. 
  4. З питань адміністративного, економічного, господарського 
розвитку, фінансів та податків, які розглядає рада, як правило, 
заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії (або декількох 
постійних комісій) ради, якщо постійна комісія спеціально не виступає з 
доповіддю з даного питання. 

5.  Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші 
промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні 
вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він 
може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ. 

6. Міський голова та секретар міської ради мають право в будь-який 
момент брати слово для виступу до 5 хвилин. 

7. Депутат іншої ради має право виступити з правом дорадчого 
голосу до 10 хвилин. 

8. Виступ з одного питання допускається не більше двох разів одним 
депутатом на одному і тому ж засіданні. 

9. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або 
усно. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, 
який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також 
оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим в обговоренні 
запитання не ставляться. 
Стаття 51. Протокол сесії міської ради 

1.Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань 
здійснює секретар сесії, а оформлює секретар ради. Протокол оформляється 
не пізніше 15 днів з дня проведення сесії, протягом місяця він оформлюється 
у вигляді книги. Протокол сесії підписується головуючим на засіданні, 
секретарем міської ради, секретарем сесії і скріплюється печаткою міської 
ради. 

2. У протоколі обов'язково зазначається: дата, час, місце проведення 
сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні (відомості про реєстрацію 
депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного, винесені на 
розгляд, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на 
голосування питання і пропозиції, повні результати голосування, прийняті 
рішення додаються. 

3. Під час засідання міської ради ведеться  запис фонограми. Запис  і   
протокол   засідання   ради   є  офіційними  документами,   що підтверджують 
процес обговорення та прийняття рішення радою.  

4. Протоколи зберігаються протягом усього скликання ради у 
секретаря ради і передаються до архіву з початком роботи нового скликання. 

Фонограма зберігається 1 рік. 
 
РОЗДІЛ 5.  ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ 
РАДИ 
Стаття 52. Дотримання регламенту виступів 

1. На засіданні міської ради депутат не повинен вживати образливі 
висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий 
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на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких 
висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного 
порушення - позбавити його права виступу на цьому засіданні. 
           Якщо головуючий на засіданні в цей момент звертається до промовця, 
останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі 
головуючий на засіданні повинен припинити його виступ. 

2. Якщо промовець висловлюється не з питання, яке обговорюється, 
або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на 
засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. 

3. Під час засідання міської ради депутати і запрошені не повинні 
заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або 
сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). 

4. Якщо депутат або запрошений своєю поведінкою заважає 
проведенню засідання міської ради головуючий на засіданні попереджає 
його персонально і закликає до порядку. Після повторного 
попередження протягом сесії головуючий на засіданні може 
запропонувати депктату або запрошеному залишити зал до кінця 
засідання. Якщо депутат або запрошений відмовляється залишити зал, 
головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом 
або запрошеним вимоги головуючого. 

5. Депутат може залишити зал в разі необхідності, попередивши 
головуючого. 

6. На час роботи в сесійній залі депутати та запрошенні повинні 
вимкнути засоби зв'язку (мобільні телефони тощо). 

7. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись всіх норм, 
вимог, передбачених цим Регламентом. 
Стаття 53. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у 
питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надання 
міському голові, секретарю ради, депутатам міської ради консультацій та 
роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та 
подарунками, покладається на постійну комісію з питань місцевого 
самоврядування, депутатської діяльності, етики, законності забезпечення 
правопорядку та охорони конституційних прав людини, взаємодії з 
політичними партіями, громадськістю та конфесіями (далі відповідна 
постійна комісія). 

2. Відповідна постійна комісія під час свого засідання обов’язково 
залучає до обговорення питання конфлікту інтересів представника 
юридичного сектору  апарату міської ради та при необхідності чи 
наполяганні особи, щодо якої існує конфлікт інтересів, - інших спеціалістів 
апарату міської ради чи депутатів з інших комісій міської ради, незалежних 
експертів з правових питань чи питань запобігання корупції. 

3. В разі підготовки проекту рішення та винесення на розгляд сесії 
міської ради рішення, яке містить приватний інтерес чи викликає 
суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами міського 
голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради чи близьких їм осіб та 
їх службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на 
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об’єктивність або неупередженість при прийнятті рішення сесії, дані особи 
зобов’язані:   

- повідомляти про це у письмовій формі не пізніше наступного 
робочого дня з моменту, коли особа дізналася про наявність у неї реального 
чи потенційного конфлікту інтересів, відповідну постійну комісію ради; 

- письмова заява про наявність конфлікту інтересів реєструється у 
приймальні міського голови у журналі вхідної кореспонденції міської ради та 
подається на розгляд відповідної постійної комісії; 

- комісія подає на засідання міської ради інформацію про те, що 
міський голова, секретар міської ради чи окремий депутат самостійно 
повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, просить включити до 
порядку денного можливість виступу даної особи із відповідною заявою та 
повідомляє про порядок врегулювання конфлікту інтересів під час 
підготовки та розгляду даного питання. 

4. Врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів може 
відбуватися шляхом: 

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у підготовці та погодженні 
даного рішення; 

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час 
розгляду даного рішення на засіданні профільної постійної комісії та 
пленарному засіданні ради; 

- у разі, якщо неучасть міського голови, секретаря міської ради чи 
депутата міської ради у прийнятті окремого рішення чи рішень 
Зеленодольською міською радою призведе до втрати правомочності ради, 
участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім 
контролем.  

5. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається на цьому 
ж пленарному засіданні міської ради. 

6. Заява про наявність конфлікту інтересів зачитується особою, яка має 
конфлікт інтересів, на пленарному засіданні перед голосуванням за 
вищевказане рішення та долучається до протоколу сесії. 

7. Голова відповідної постійної комісії, або головуючий (за згодою) 
оголошує рішення комісії про шляхи врегулювання конфлікту інтересів, що 
виник. 

8. Головуючий ставить на голосування пропозицію постійної комісії 
щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник, при цьому особа, щодо 
конфлікту інтересів якої приймається дане рішення, участі у голосуванні не 
бере. 

9. У разі, якщо дана пропозиція приймається, голосування за рішення, 
щодо якого виник конфлікт інтересів, приймається у порядку, 
запропонованому відповідною постійною комісією. 

10. У разі, якщо пропозиція відповідної постійної комісії щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, що виник, не була прийнята, питання, 
щодо якого виник конфлікт інтересів, переноситься на розгляд наступного 
пленарного засідання ради із попереднім додатковим розглядом даної 
ситуації на засіданні відповідної постійної комісії щодо шляхів врегулювання 
конфлікту інтересів, що виник. 

11. У разі, якщо міський голова, секретар міської ради чи окремий 
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депутат дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту 
інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, 
дана особа повинна самостійно публічно оголосити про його наявність. 

12. Дана заява заноситься у протокол засідання, робиться перерва для 
надання висновків відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення 
щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів, після чого 
питання розглядається відповідно до даного розділу Регламенту. 

13. Висновок відповідної постійної комісії ради та прийняті нею 
рішення щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів 
долучаються до протоколу пленарного засідання ради. 

14. У разі існування у міського голови, секретаря міської ради чи 
депутата сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів дана особа 
зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу 
Національного агентства з питань запобігання корупції. 

15. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність 
конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому 
розділі Регламенту. 

16. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту 
інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких 
вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів. 

17. Про конфлікт інтересів у міського голови, секретаря міської ради чи 
окремого депутата може заявити будь-який інший депутат міської ради або 
учасник пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, 
що розглядається. Така заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу 
засідання міської ради. 

18. У разі, якщо міський голова, секретар міської ради чи окремий 
депутат публічно самостійно не повідомив про наявність у нього конфлікту 
інтересів, а заяву про це зробив інший депутат міської ради чи учасник 
пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, що 
розглядається, головуючий (а в разі, якщо конфлікт інтересів стосується 
головуючого – то секретар міської ради) надає можливість виступити особі, 
щодо якої зроблена така заява, аби пояснити ситуацію, що виникла відносно 
нього. 

19. У разі необхідності головуючий  (а в разі, якщо конфлікт інтересів 
стосується головуючого – то секретар міської ради) оголошує перерву для 
проведення засідання відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення 
щодо встановлення факту наявності потенційного чи реального конфлікту 
інтересів та можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів. 

20. Врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів в 
даній ситуації може відбуватися шляхом: 

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час 
розгляду даного рішення на пленарному засіданні ради; 

- у разі, якщо неучасть міського голови, секретаря міської ради чи 
депутата міської ради у прийнятті окремого рішення чи рішень 
Зеленодольською міською радою призведе до втрати правомочності ради, 
питання, щодо якого наявний конфлікт інтересів, знімається з розгляду та 
переноситься на наступне засідання ради. 

21. Неповідомлення представником депутатського корпусу міської ради 
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про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення 
ради при встановленні такого факту протягом трьох днів після пленарного 
засідання, на якому таке рішення було прийняте, є підставою для зупинення 
міським головою зазначеного рішення міської ради. 

 
РОЗДІЛ 6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   ЗА  ПОРУШЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ 
Стаття 54. Відсутність депутата на засіданнях ради 

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його 
обрано, допускається лише з поважних причин. 

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, 
які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же 
час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було 
прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав 
раду повідомляє секретар ради. 

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є 
його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове 
увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими 
обставинами, коли згідно із законодавством працівник має право на 
тимчасову відпустку. 

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то 
про це він зобов’язаний повідомити секретаря ради до початку 
пленарного засідання. 

5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього 
узгодження з головуючим. 
Стаття 55. Заміна головуючого 

1. Під час переходу до чергового питання порядку денного або 
наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на 
засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і 
ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку. 

2. У разі порушення регламенту головуючим на засіданні, рада, після 
скороченого обговорення, може двома третинами голосів від загального 
складу ради прийняти процедурне рішення про заміну головуючого на за-
сіданні. 
Стаття 56. Санкції за порушення Регламенту 

1. Значне порушення депутатом даного Регламенту і 
загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для 
позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання.  

Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як 
процедурне. У разі його прийняття депутат, щодо якого прийнято рішення  
має залишити зал. 

2. Якщо депутат  чинить опір і не підкоряється розпорядженню 
головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати 
розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити 
сесію. 

3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, 
може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест 
голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду 
цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для 
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відповідних пояснень. Означений депутат, як зацікавлена сторона, участі в 
голосуванні не бере. 

4. Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в 
пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів даної сесії. 
Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у 
пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу у складі 
комісій ради. 
 
 
Секретар Зеленодольської міської  ради                О. М. Ярошенко 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


