
     

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення  5 сесії Коростенської міської ради від 15.04.2021р. «Про 

внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ 

скликання, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79» 

 

Проєкт рішення розроблено з метою оптимізації роботи пленарних засідань 

Коростенської міської ради. Зміни до Регламенту роботи Коростенської міської 

ради передбачають можливість проводити голосування за декілька рішень  

порядку денного одноразово.  

До пакетного голосування можуть бути включені проєкти рішень, 

погоджені на засіданнях постійних профільних комісій, які не мають критичних 

зауважень. 

СЕГ «Голос» має технічні можливості щодо проведення такого 

голосування. 

 

Начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності міської ради                                     Ольга ЗАЄЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

про погодження проєкту рішення проєкту рішення  5 сесії Коростенської 

міської ради від 15.04.2021р. «Про внесення змін до Регламенту роботи 

Коростенської міської ради VIІІ скликання, затвердженого рішенням 

міської ради від 24.12.21 року №79» 

 

Проєкт рішення розроблено: відділ організаційного забезпечення діяльності 

міської ради 

 

Виконавець: Заєць О.К.- начальник відділу організаційного забезпечення 

діяльності міської ради, т.9 63 16 

 

Доповідає на сесії: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: Олексійчук О.С. – секретар міської 

ради 

 

 

Запросити: 

 

Розсилка:  

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

Найменування посади  (Ініціал імені,  прізвище) (Підпис, дата)   

 

 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

змін до проєкту рішення 5 сесії VIIІ скликання від 15.04.21р. «Про внесення змін до Регламенту роботи 

Коростенської міської ради VIІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.21 року №79» 

Чинна редакція Редакція зі змінами, що пропонується внести 

Стаття 28. Порядок прийняття рішень 
1.Рішення міської ради приймається на пленарному 

засіданні  після обговорення шляхом голосування 

більшістю депутатів від загального складу ради, крім 

випадків, передбачених Законом України “Про місцеве 

самоврядування  в Україні”. При встановленні  результатів 

голосування до загального складу міської  ради 

включається міський голова, якщо він бере участь у 

пленарному  засіданні ради, і враховується його голос. 

 

 

 

 

 

 

Стаття 28. Порядок прийняття рішень 
1.Рішення міської ради приймається на пленарному 

засіданні  після обговорення шляхом голосування більшістю 

депутатів від загального складу ради, крім випадків, 

передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування  в 

Україні”. При встановленні  результатів голосування до 

загального складу міської  ради включається міський голова, 

якщо він бере участь у пленарному  засіданні ради, і 

враховується його голос. 

1.1.Головуючий або депутати міської ради можуть вносити 

пропозиції про пакетне голосування – голосування за декілька 

рішень одноразово – за проєкти рішень, погоджених в 

установленому порядку на засіданнях постійних профільних 

комісій безспірних питань, до яких немає критичних зауважень. 

1.2.Перед пакетним голосуванням приймається процедурне 

рішення  більшістю голосів депутатів від загального складу 

ради. 

1.3.Депутати поіменно голосують один раз за всі 

питання, але результати голосування за рішення по 

кожному питанню, яке входить до пакетного голосування, у 

технічному протоколі засідання фіксуються, оформлюються 

і видаються окремо. 

 

Начальник відділу ОЗДМР                                                                                                                 Ольга ЗАЄЦЬ 


