Проект рішення
Бурштинської міської ради
Від 30 квітня 2021 року

м.Бурштин

№ 2743

Про внесення змін до Регламенту Бурштинської
міської ради затвердженого рішенням міської ради
від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження
Регламенту Бурштинської міської ради»

З метою врегулювання спірних позицій, визначенні єдиної практики у застосуванні
положень регламенту Бурштинської міської ради (далі – регламент), керуючись частиною
другою статті 67 регламенту, керуючись п.1 ч.1 статті 26, статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1.
Внести зміни до Регламенту Бурштинської міської ради, затвердженого
рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20.
1.1.
Статтю 48 - Відкладення розгляду питання, викласти в редакції:
«1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати або депутат, який брав
участь у підготовці, опрацюванні проекту рішення в постійній комісії, інших комісіях чи
групах - можуть запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи
прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення
певних дій.
2. Рішення щодо відкладених або відкладення питань приймаються більшістю голосів від
загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.».
1.2.
Статтю 49 - Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення
питання, викласти в редакції:
«1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного або відкладення
питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.
2. Обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного або
відкладення питання відбувається до голосування по проекту рішення, їх відносно якого ці
питання внесено.
3. У разі внесення кількох питань щодо відкладення вони обговорюються одночасно.».
1.3.
Частину першу статті 50 - Загальні вимоги до голосування пропозицій,
викласти в редакції:
«1. Обов’язково на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у
письмовому вигляді і не були відкликані, в послідовності:
1) ініціатора (автора, співавтора) проекту рішення (у відповідності до ч.10 статті 32
регламенту);
2) постійних депутатських комісій (в т.ч. спільних);
3) інші (із врахуванням та відповідно до ч. 2 цієї статті) в порядку надходження.».

1.4.
Частину другу статті 51 - Оголошення суті голосування, викласти в редакції:
«2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну,
головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту,
проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо – до прийняття
позитивного рішення за одною із них.».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Романа Іванюка, начальника організаційного відділу Олену Кравчишин та голову комісії
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту
Володимира Федорняка.
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