ДОЛИНСЬКД РЛЙОННЛ РАДД
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБJIЛСТI

чЕтвЕртл сЕсIя долинськоi рлЙонноI рлди
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

вiд l l бер€зяя

рIшЕння
20lб року

JФ 2Е

м Долпнська

Про внесеняя змiв до рiшення районноi радп
вiд 23 Фудr, 2015 роry Ns 25 (Про Регламеlrг Долинськоi районвоТ
ради
сьомого скликання)

вiдповiдно до Закону УФаiви "про мiсцеве самоврядування в ykpaiнi", хер}ючись Законом Ухтаiни вiд 26
юпада 20l5 року N9M2_VIII 'Про внесення }viни до cmTTi 5а Закоц Украiни -Лро viсцеве сачовряд}вання в
_лис
yKplxHl
шодо поlменнrо( голос}ъа

н

ь",

районяа рада ВИРIШИЛА:
1. Внеспr змiни до рiшення районноi ради вiд 2З Фудня 20l5 року N9 25 (Про Р€гламеm
ради сьомого смпмння), д саме:

Долинськоi районяоi

З.ll

(Лорядок голос)вання) Регламенry Долянсько1
Роздiп
районноi ради сьомоm скликан}rя вимастл у
ноOifi редакцii:
З l l l. Голосування ,l пtfгань порядху денного. а також iн|,|lю( п}тг?rrь. що впrаm'оть Еирilленll]я ралою чоже
б,rи простш, вiдкрпrп, поiменним, m€мнш\{
При прведеняi голос}ванвя деIryтат бере )л{асть у голосраннj лиrле особисm i не мас правд подати свiй
голос заздалегiь або пiзнiш€.
З.t].2, При прийнятri райояною радою рiшень 1 процел}рних пптаtь ]астосову€ть.я просте голосумння у
вiдповiдностi до Роздiлу 3 12

i

Пiдрахунок голосtв при лростому юлосуваннi проводlfгь на cecii голов),lочий
повцомля€ пiдрах}нок
голосiв (За), (Проти), (УтимаписьD,
З.l l,З, При прийняттi районяою радою рiш€нь з пигань лорядку денною ]астосову.ться qiдщщщЦýддg
голо€)мнпя! KpiM випадкiв, п€редбачеяж IryHKTaMM 1,29, З1 ст- 43; ст.ст. 55,56 m пуньтом 2 ст, 72 Закону
Украiни

"Пр

мiсцеве самоврядвання в yкpai'Hit|,

Вiдкоmим поiменнш с голосуваяня з доlryмеmмьним пiдтв€рдr(енням вибору кожного r д€п}татiв, якиfi
-голосу€. Вiдкрmе поiменне голосування проводиться на сесii голов}mчrм. При проведеннl вiдкритого
поiменного голосування лlсля ополошенЕя юловуочим прtзв}rща децтаm! депуmт пцводитьс, з мlсЕr l
виголопry€ cвifi вибiр'tза", "прти" або "уfршався", про цо лiчиJIьною комiсi€ю робитьaя вiдповiдна вiдмiтка в
Фкушi поiменного голосуваrпr,
якщо до проекry рiшення не надiйшло будь-яких пропозицiй, змiн чIr доповнень (в mму числi i на
rLпенарному засiданнi), юлов}rcчпЙ ма€ право провести голос}ъанюI з даного пиmнвl за спроценою прцеФтою,
rобm. поставняши дане питаяня на гоJrос}ваяня в чiлом),
Резульmти поiменного голос}tsанм оголоtл},ютьa! головуочшrr.

Резульmти поiменного голосуванн, пi&lягають обов'язковому опрlUподнеЕвlо та наданню за залитом
вiдповiдно до Законч yKDaiH{ "Про доступ до rryблIчноi iнформацi]''. На офiцiйному веб_сайтi ради

сто,ry Bci реrультати поiменни\
розмiLцуються в день голосрашiя iзберiгають.я протяmм н€обм€ж€ноm
голос}ъань. Результати поiменного голос}ъання € яевiц'€мною частиною протоколу cecii раllи".
З.l l 4 Таемн€ юлос}вання проводmься:
у випадхах, передбаченж пункmми 1,29,3] ст,4З; ст,ст, 55,56 та пункгом 2 ст. 72 Закону УФаiял "Пр
мiсцеве самоврядування в УФаiнi";
на вимоry н€ vенш як однlсi Фегинп деrryвгiв:
в

iншж, п€редбаченнх

При

законодавством yкpaiнr, випадкач.
засвiдчу€

засвiдчу

Про

чильна коviсiя

2, Контроль за викояаняям

радr, р€гламенryl

,tеэ7 \+\
фФфrýп пriРhЩiа

свiй вибiр шляхом позначки (+) або 0С, що

законност,,

Голова районноi рдди

постiйну комiсiю раfiонноi ради

зафФвфп цqппдтидi|коfуtцii.

JuH

p}rrBD

LБондаренхо

з

пrfгднь дlяльностt

yKPAIHA
ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

двАдцятл сЕсIя долинськоi рлЙонноi рАди
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

вiд l7 листопада 20l7 року

PI ш

Ення

м ДолиЕська

N9 286

Про внесення змiн до Регламенту
Долинсько'i райоЕноi ради сьомоло скликання

Вiдповiдно до пункry 5 частиви l cTaTTi 4З Закону Украiни "Про MicueBe самоврядувапня
в yкpalнi", Закопу украiЪи "Про внесенпя змiн до Закону Украiни "Про звернення громадян"
щодо електронЕого зверненЕя та електронноi петицil'',
районна рада

1,Внести змiни

,lатвердженого

ВИРlШИЛАi

до

Регламенту Долинсько]i районноI ради сьомого скликанflя!
2015
рiшеltням Долинсько' районЕоi ради сьомого склпкаtlня вiл 23 грулня

року N! 25, а саме:

- доповвити його роздiлом 14 "Порядок подання та розгляду електронних петицiй!'

такого змlсту;
14.1, Елеiтронпа петицiя це колектив е зверненнЯ громадян до ради через офiцiйний
саЙт радп. ЕлJктроннi петицii повиннi стосуватисi питаЕь, якi вiдЕосяться до повноважень i
коvпетенцij ради,
l4.2, ,Щля Ътвореяня електронноi петццii до ради ii' автор (iHiuiaTop) заповнюс спецiшIьну

ради, ABlop HoBoi електонно-t петицii ма,

цii, а саме:
електронних петицiй!!;

вказати заголовок петицц;
викласти сль елекlронноi петицiI;
}1очни l и лрirвише. iv'я. по ба l bKoBi:
пойrочу uдресу (дпя отримання письмовоi вiдповiдi Еа петицiю);
"n*u.n
нада]и фоlо або вiдео. шо iлюстр}ваlи\!е пеIицiю

ЕлектроЪна петидiя не може ;iстити закликiв
порушення територiмьноi чiлiсностi Украiни, проп
роaпалюванвя мiжетнiчнот, pacoвoi, релiгiйноi
терористичних aKTiB! посяfання па права i свободи людиви.
'Вiдповiда,Tьнiсть за змiст електронноii пе-Т

}цiЙвого ладу,

а, жорстокостi,
до вчивеняя

хт""Ёl",rrj,"11i'тя],"ъ";1у"fi;+#"",J1,;""

iaTopoM).

встановленим вимогatм, оприлюдвення тако]
ся автор} iз lа]наченням причин вiдvови. не
пiзнiше строку, встановленого дJlя оприлюднеЕня.
Автор (iпiцiатор) електронrrоi, петицii щодо оприлюднеrrпя ,яко'i отпмано вlдмову може
випрdви r пе l ицiю i poзvicl ити 11 повlорно на офiцiйному сай l i ради,.
l4.4. ,щата оприлюдненяя електронноi петиuii на офiчiйному сайтi ради е датою початку
збору пiдписiв на ii пiдтрпмку.

Форма пiдписання петицii передбачае авторизацiю шляхом реестрацiii особа вказус cвoi
прiзвище, iм'я, по батьковi, e-mail i натискае кнопку "Пiдписати". Пiсля цього вона отримус
лист на електронну пошту з пропозиц]€ю пlдтвердити свiй голос,
На офiчiйiому сайтi ради обов'язково зазначаються дата початку збору пiдплrсiв та
iнформацiя
цодо загмьяоi кiлькостi та перелiку осiб, якi пiдписа,rи електронну петичiю,
-]4.5.
'li
Електронна петицiя, адресоваяа радi, розглядасться за умови збору на пiдтримк} не
менше як l00 пiдписiв громадяя протягом не бiльше трьох мiсяцiв з дня оприлюднення
петицii,
Електрояна петицiя, яка в установлений строк не пабрала яеобхiдrоi кiлькостi голосiв на
iT пiлтримку, пiсля завершення строку збору пiдписiв Ha'li пiдтримку розгляда€ться як
звернення громадян.
14,6, Iнформацiя про початок розгляду електронноi летицii. яка в установлений строк
набра,rа неЬбiiлну кiлiкiсть пiдписiв на ll пiдтримку, оприлюднюсться.на офiчiйяому сайтi
радп пе пiзнiш як через три робочi лнi пiсля набрання необхiдноi кiлькостi пiдписiв на
пlдтримку петиц11.

ГЬлова рали невiдкладно, але не пiзпiше t{iж через три робочi днi пiсля набрмпя
необхiдноi кiлькостi пiдписiв на пiд,]римк} електронноi петицii. налравляс ij на розlляд до
постiйвоi KoMicii рали, предметом вiдання якоi с пор),lлеЕе автором петицii питанвя.
Постiйна комiсiя не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв пiсля отримання електронноj

летицii розl ляда! елекгронн) петицiю на сво(му засi,]аннi.
На зЬсiдмпя постiйноi KoMicii, у разi пеобхiлностi, запрошусться автор електроняоi
петицii, змуrаються фмiвчi, спецiа,,1iсти та представники оргавiв виконавчоj влади та
мiсцевого самовряllування,
органiв
14,?, За результатами розгляду електронЕоi петицii постiйна комiсiя надае висновок або
рекомендацiю вiдповiдно до компетенцii, або
ного в електроннiй
Розгляд електронноi петицii, проекry
засiданнi в порядку,
петицii, здiйснюсться радою перlцочергово
визначеному Реглarментом.
Iчформацiя про реlультаlи ро]rляду елекронноi петицiТ надсиласться автору електронноi
петицii на вказану пiд час ре€страцii електронну адресу, а таI{ож оприлюднюсться на
офiчiйномусайтi ради".
2, Контроль за виконапЕям даного рiшеЕЕя покласти яа постiйпу комiсiю Долинськоi
районяоi ради з питань дiяльностi рали, регламенту, законIlостi, запобiгання та протилii
корупцlI.

'

pi

на

Голова районяоi ради

I. Бондаренко

ДОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

кIровогрАдськоi оБлдстI

двАдцять другА сЕсrя долинськоi рАЙонноi рАди
СЬОМОГО СКЛИКАНЕЯ

вiл 28 березяя 2018 року

рIшЕння

N, 3зl

м, Долинська

Про внесевня змiн до Регламенту
ДолиЕськоi райоЕtlоi ради сьомого скликанпя

Вiдповiдно до cтalTi 43 Закояу Украiни "Про мiсцеве самоврядування в yKpaiHi",
районна рада

ВиРlШиЛдi

l, Внести змiни до Регламенту Долинськоi районЕоi ради сьомого ск,.IикаЕвя, затверджеЕого
рiшенням райопноi ради вiд 2З грудЕя 20l5 року Na 25, виr.лавши пiдпункт 3.10.1 пункту 3,l0

роздiлу З в наступнiй редакцii:
3,10,1. У paзi. коли проек,l прогрalми надходиlь дJlя розг,,1я]lу iзатвер,лження пiсля першою
квiтня!оку, Еа який вже зmверджепо районний бюджеъ фiнанс}ъання прогрalми передбачасться
в рiшеняi про районЕпй бюджец лочшiаючи з насryпного фiнаЕсового року.
У ршi. коли проею лрограми нщlходиlь для роlгляду i загвер.чження не пiзнiше нiж до
першого квiтЕя поточного року, питання про фiнанс}ваЕня проIрами може бlти розглянlто в
цей же TepMiH,

2 Коrrтроль за виконанням даного рiшенЕя покласти на постiйну комiсiю районЕоi ради з
питань дiяльвостi ради, регламенту, заковностi, запобiганЕя та протидii корупцii,
Голова райопяоТ ради

L Бопдаренко

