ПРОЕКТ
рішення Бурштинської міської ради
Івано – Франківської області
Від 14.05.2020

м.Бурштин

№ 2050

Про внесення змін до Регламенту роботи міської ради,
затвердженого рішеннямБурштинської міської ради Івано – Франківської
області № 01/46-18 від 23.02.2018 року
З метою врегулювання питання організації роботи міської ради, постійних
комісій ради на період дії карантину в Україні, в тому числі встановленого згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2» із змінами, введення надзвичайного чи
воєнного стану в Україні, а такожупорядкування нормативних документів у відповідність
до діючого законодавства ( зміни: від№ 2646-VIII від 06.12.2018, ВВР, 2019, № 4, ст.32 №
2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 18, ст.73 № 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, №
48, ст.325 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу XII№ 164-IX від 03.10.2019,
ВВР, 2019, № 49, ст.331№ 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377№ 233-IX від
29.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.380№ 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5№ 440-IX
від 14.01.2020№ 447-IX від 14.01.2020№ 463-IX від 16.01.2020№ 465-IX від 16.01.2020№
540-IX від 30.03.2020), керуючись до ст.59,ст.25, п.1ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій ради, міська рада
вирішила:
1.
Внести зміни в ч.2 ст.2 Регламенту роботи міської ради (далі – Регламенту),
затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської області №
01/46-18 від 23.02.2018 року:
1.1 пункт 22викласти в такій редакції :
22) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення
змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
1.2 доповнити пунктом 24-1 такого змісту:
24-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у тому числі
програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки кінематографії, визначення
умов та порядку використання цих фондів;
1.3 у п.29 слова «про надання у концесіюоб’єктів права комунальноївласності», замінити
на: «прийняттярішення про здійснення державно-приватного партнерства
щодооб’єктівкомунальноївласності, у тому числі на умовахконцесії»;
1.4 доповнити пунктом 38-1 такого змісту:
38-1) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій та об’єктів як
привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне використання потенціалу
української сервісної індустрії в галузі кінематографії, формування бази даних
відповідних об’єктів, визначення умов їх використання.
2. Внести зміни у ч.1 ст.6 та викласти його в такій редакції:«Особи, що присутні на
засіданні сесії міської ради, не мають права займати робочі місця, призначені для осіб,
перелічених в абзаці 1 частини 1 статті 5 Регламенту».

3. Внести зміни у першому реченні ч.2 ст.8 Регламенту: після слів «У разі, якщо на час
проведенняпершоїсесіїміський голова не обраний», додати: «не зареєстрований
відповідно до закону про місцеві вибори».
4. п.10ч.1 ст. 55 Регламенту викласти в такійредакції:
10) призначає на посади та звільняє з посад керівниківвідділів, управлінь та
іншихвиконавчихорганів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до
комунальноївласностівідповіднихтериторіальних
громад,
крімвипадків,
передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру".
4.Внести зміни в Регламент роботи міської ради доповнивши розділом ХХІІІ та викласти
його в такій редакції:
ХХІІІ. Проведення пленарних засідань Бурштинської міської ради
Івано –
Франківської області (далі – Рада) та засідань постійних комісій Бурштинської
міської ради в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), часу
встановлення карантину, режиму надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи
воєнного стану
Стаття 77
1. Згідно з цим розділом тимчасово, в умовах запровадження карантину,
спричиненого 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, режиму надзвичайної ситуації, введення
надзвичайного стану, воєнного стану, допускається проведення пленарних засідань Ради
та засідань постійних комісій Ради, в режимі відеоконференції(дистанційне засідання),
крім питань, що потребують таємного голосування.
Порядок проведення дистанційних засідань забезпечує:
- можливість реалізації прав депутатів;
- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;
- встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання;
черговістьголосування
проходить
в
алфавітному
порядку
кожнимокремимдепутатом післяоголошення початкуголосування та прізвища депутата .
- рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не
пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку
відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання міської ради. Розпорядження
про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним
направленням цієї інформації та проектів рішень на офіційну електронну адресу кожного
члена колегіального органу.
Дистанційнізасіданняпроводяться
в
режимівідеоконференціїіззастосуваннямпрограми ZOOM.Перед кожним таким засіданням членам
колегіального органу будутьнаправленівідповіднізапрошення через офіційну електронну
адресу кожного члена колегіального органу. Члени колегіального органу
повиннівстановитипрограмнезабезпечення
ZOOM
та
ідентифікувати
себе
зазначившиукраїнськимибуквами: перше – прізвище, наступне – ім’я.Післяцього члени
колегіального органу будутьпідключені до відео-конференції.
Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

2. У разі проведення пленарного засідання Ради, постійної комісії Ради, в режимі
відеоконференції
таке
засідання
проводиться
виключно
в
порядку,
передбаченомуцимрозділом.
3.Пленарне засідання Ради, постійної комісії Радив режимі відеоконференціїможе
проводитися виключно з метою розгляду проєктів рішень, які мають особливу важливість,
потребують негайного вирішення, пов’язані невідкладними роботамиіз запобіганням
виникненню і поширенню, проведення профілактичних та протиепідемічних
заходів,локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемії коронавірусної хвороби
(COVID-19), ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидша ліквідація
особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи
реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, економічним добробутом та
правами людини,питання невідкладного внесення змін до міського бюджету,інших
питань, а також процедурні питання.
4.
Розпорядження
про
проведення
пленарного
засідання
Ради
в
режимівідеоконференціїможеприйматисяміським
головою
при
прийняттірішеннящодоскликаннясесії Ради.
У разіприйняттярозпорядження міським головою щодопроведеннясесії Ради в
режимівідеоконференціїпостійнікомісіїповідомляються
про
необхідністьрозглядупроєктіврішень, щовиносяться на розгляд Ради.
Проведення пленарного засідання Ради в режимівідеоконференціїможе
здійснювася без проведення(але не обов’язково)Погоджувальної ради.
До порядку денного такого засідання Ради можутьвключатисялишепитання,
визначені в пункті 3 цьогорозділу.
СекретарБурштинської міської ради(у разі його відсутності організаційний відділ
Бурштинської міської ради) забезпечуєінформуваннядепутатів про дату, час, порядок
денний такого пленарного засідання шляхом розміщеннявідповідноїінформації на
офіційномувебсайтіБурштинськоїміської ради з одночаснимнаправленнямцієїінформації
на електронну адресу кожного депутата Ради невідкладно, але не пізніше ніж за 24 години
до його початку.
Проєктирішень, розглядякихзаплановано на пленарному засіданнінадсилаються
депутатам Ради в електронномувигляді на електронну адресу кожного депутата Ради з
додержанням строку, визначеного ст.ст.12,13 Регламенту Бурштинської міської ради.
5. Рада проводить засіданняв режимівідеоконференціїу залізасідань за адресою: м.
Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4, Івано – Франківської області.
6. Під час проведення пленарного засідання Ради в режимівідеоконференціїабо
аудіоконференціїу залі, в якомувідбуваєтьсятакезасідання, можутьперебуватилише:
1) міський голова;
2) секретарРади;
3) особа, визначенадоповідачемпроєктурішення;
4) депутатиБурштинськоїміської
радиІвано–Франківської
областісьомогоскликання, в якихвідсутнятехнічнаможливістьбрати участь в засіданні
Ради в режимівідеоконференції;
5) працівникиорганізаційного відділу міської ради,щовиконуютьфункцію з
обслуговуванняпленарнихзасідань
Ради,
іншіпосадові
особи
органівмісцевогосамоврядуваннявизначенірозпорядженням
міського
голови
про
скликаннясесіїта проведення пленарного засідання Ради в режимівідеоконференції.

Головує
на
пленарному
засіданні
Ради,
яке
проводиться
в
режимівідеоконференціїміський голова або за його відсутності секретар міської ради.
7. Перед відкриттям пленарного засідання Ради в режимі відеоконференції
проводиться реєстрація депутатів Ради, які в режимі відеоконференції приєдналися до
участі у пленарному засіданні або присутні у залі засідань.
При проведенні реєстрації головуючий, або секретар міської ради по черзі називає
прізвища депутатів Ради. Навпроти прізвища осіб, які присутні на пленарному засіданні
або в режимі відеоконференції, приєдналися до участі у пленарному засіданні головуючий
абосекретар міської ради фіксує час реєстрації та робитьвідмітку «присутній», а навпроти
прізвищ осіб, що відсутні на пленарному засіданні – «відсутній». Цей список підписує
головуючий та секретар із зазначенням загальної кількості депутатів, що пройшли
реєстрацію.
Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів Ради і відкриває
пленарне засідання Ради в режимі відеоконференції у разі, якщо для участі в ньому
зареєструвались більшість депутатів Ради від її складу. Подальший підрахунок голосів з
питань порядку денного здійснює секретар міської ради (або особа, яка виконує його
обов’язки).
Слово для виступу, запитань, зауважень, коментарівнадаєтьсяголовуючим за
попереднімзаписом в чатіпісляоголошення початку такогозапису, а для присутніх шляхом
підняття руки в порядку черговості. Право виступуодночасноможематитільки один
учасниквідеоконференції. Дистанційнезасіданнясупроводжуєтьсяonlineвідеотрансляцією.
8.
Післявідкриття
пленарного
засідання
Ради
в
режимівідеоконференціїзатверджується порядок денний пленарного засідання Ради.
Післязатвердження
порядку
денного
пленарного
засіданняРадиголовуючийрозпочинає розгляд питань порядку денного, оголошує повну
назву та проєкт кожного питання.
9.
Голосуваннядепутатів
Ради
на
пленарному засіданні
Ради
в
режимівідеоконференції (в тому числі тих депутатів Ради, якіприєднались до участі у
ньомупісляйоговідкриття)
відбуваєтьсявідповідно
до
порядку
проведенняпоіменногоголосуваннятаким чином:
1)секретар міської ради (або особа, яка виконує його обов’язки)називаєпрізвище,
ім’я та по батькові депутата Ради валфавітномупорядку, при цьомузображенняцього
депутата відображається в онлайн-режимі з використаннямспеціальнихпрограмнихзасобів
у залі, в якомувідбуваєтьсятакезасідання;
2) депутат Ради післяпоявийогозображення в онлайн-режиміособистоздійснює
своє волевиявлення шляхом озвученняпозиції «за», «проти», «утримався», «не голосую»;
3) після кожного голосування депутата Ради секретар міської радиповідомляє про
те, щоволевиявлення депутата Ради зафіксовано та робить відповідний запис в листі
голосування.
Післязакінченняголосування депутатами Ради в алфавітному порядку
представник організаційного відділу надаєінформацію про депутатів Ради, які не
змоглипроголосувати з технічних причин.
У
такому
разі
такому
депутату
Ради
повторно
надаєтьсяможливістьпроголосуватипіслязавершенняголосуваннявсіма депутатами Ради.

Післязавершенняголосуваннявсіма депутатами Ради, якіберуть участь у
пленарному засіданні Ради в режимівідеоконференції, секретар міської ради доповідає про
результатиголосування за проєктрішення, післячогоголовуючийоголошуєрішення,
прийняте Радою.
10. Післязавершеннярозглядупитань порядку денного пленарного засідання Ради
головуючийоголошує про закриття пленарного засідання Ради в режимівідеоконференції.
Результати голосувань підтверджуються підписанням протоколу впродовж трьох
робочих днів членами лічильної комісії (при необхідності перевіряється шляхом
перегляду відеозапису членами лічильної комісії).
11.
Гласність
пленарного
засідання
Ради
в
режимі
відеоконференціїзабезпечується
шляхом
його
трансляції
на
офіційному
вебсайтіБурштинської міської радиІвано – Франківської області.
12. Засіданняпостійнихкомісій Ради щодорозглядупроєктіврішень, передбачених
пунктом 4 цьогорозділу Регламенту, можепроводитися в режимівідеоконференції.
Рішення про проведення засідання постійної комісії Ради в режимі
відеоконференції приймається головою відповідної постійної комісії Ради (або особою,
яка виконує його обов’язки).
Проєкт порядку денного засідання постійної комісії Ради та проєкти рішень, які
виносяться на розгляд постійної комісії, надсилаються організаційним відділом членам
відповідної постійної комісії.
Висновки та рекомендації, прийнятіпостійноюкомісією Ради відповідно до цього
пункту, підписує голова постійноїкомісії ради (або особа, яка виконуєйогообов’язки).
Персональнувідповідальність за підключення до відеоконференціїнесе депутат міської
ради.
5. Організаційному відділу міської ради (О. Александрів) опублікувати дане рішення на
офіційному сайті Бурштинської міської радиІвано – Франківської області.
6. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії законності та етики
Любомира Горвата, міського голову Роксолану Джуру, секретаря міської ради
Богдана Рибчука.

Міський голова

Роксолана Джура

Виконавець:
Начальник юридичного відділу

М. Я. Михайлишин

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ______2020 року №____

«Про внесення змін до Регламенту роботи міської ради, затвердженого
рішеннямБурштинської міської ради Івано – Франківськоїобласті № 01/46-18 від
23.02.2018 року»
1. Обгрунтування прийняття рішення.
Відповідно до ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)Розділ V "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами) доповнено пунктом
111 Тому, з метою врегулювання питання організації роботи міської ради, постійних
комісій ради на період дії карантину в Україні, в тому числі встановленого згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2» із змінами, введення надзвичайного чи
воєнного стану в Україні, а також упорядкування нормативних документів у
відповідність до діючого законодавства (зміни у ЗУ Про місцеве самоврядування в
Україні відбулись в продовж грудня 2018 – березня 2020 років), керуючись до ст.59,
ст.25, п.1ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозиції постійних комісій ради, міська рада вносить зміни до Регламенту роботи
міської ради, затвердженого рішенням
Бурштинської міської ради Івано –
Франківськоїобласті № 01/46-18 від 23.02.2018 року.
-

2. Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання.
ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19), "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламент
роботи міської ради, затверджений рішенням Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 року.
3. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
Прийняттям даного проекту врегулюється питання організації роботи міської
ради, постійних комісій ради на період дії карантину в Україні, в тому числі
встановленого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусомSARS-CoV-2» із
змінами,
введення
надзвичайного чи воєнного стану в Україні, а також буде упорядкованоРегламент у
відповідність до діючого законодавства.
Доповідач: представник юридичного відділу
Начальник юридичного відділу

М. Михайлишин .

