
Проект рішення 
 

від 24.05.2019 р                                                                       №1636 

м. Бурштин 

   

  

Про внесення змін до Регламенту 

роботи Бурштинської міської ради 

 

Керуючись ст.ст. 25,26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ч.1, 3,4,8 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

враховуючи рекомендації Всеукраїнської Коаліції «Прозорі ради» міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

      1. Внести зміни до Регламенту роботи Бурштинської міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 23.02.2018 р. № 01/46-18, а саме: 

- статтю 48
1
 викласти  у наступній редакції: 

 

Ст. 48
1  

Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними 
 

1) «Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, 

зобов’язаний звітувати про свою роботу перед територіальною громадою. 

2) Звітування депутата міської ради відбувається до 31 березня року 

наступного за звітним.  

3) Депутат міської ради не пізніше ніж за 7 днів до дня звітування 

повідомляє про час і місце проведення звіту через розміщення відповідної 

інформації на офіційному веб-сайті міської ради. 

4)  Не пізніше, ніж за 7 днів до дня звітування звіт оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті міської ради. 

5) Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність 

у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому 

окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про 

особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень 

ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. 

6) Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на 

вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або 

навчання, а також органів самоорганізації населення. 

7) Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про 

результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених 



виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові 

у зв’язку з його депутатською діяльністю». 

 

       2. Організаційному відділу Бурштинської міської ради забезпечити 

розміщення  звітів депутатів міської ради, анонсів про час і місце проведення 

звітів на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше, ніж за 7 днів до дня 

звітування. 
 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Б. Рибчука, начальника організаційного відділу О. Александрів. 
 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Роксолана Джура 
 

 

 


