
                                                                                                                                 

П Р О Е  К  Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

 

 

04.02.2016 р.                                                                                                                №___________ 

  

 

Про внесення змін в розділ ХІІ Регламенту  

Бурштинської міської ради – «Організація 

голосування на засіданнях міської ради» 

 

 

      На виконання Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань» (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2016, № 2, ст.. 19), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада, 

                                                         вирішила: 

 

1.Внести зміни в розділ ХІІ Регламенту Бурштинської міської ради – «Організація 

голосування на засіданнях міської ради» та викласти його в такій редакції: 

 

  
РОЗДІЛ XII. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ МІСЬКОЇ 

РАДИ. 

Стаття 39. Види та способи голосування 

1. Рішення міської ради приймаються  відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, 

передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним 

голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та 

наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На 

офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом 

необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є 

невід’ємною частиною протоколу сесії ради. 

2. Таємне голосування здійснюється бюлетенями без ідентифікації депутата, що заповнив цей 

бюллетень. 

Стаття 40. Бюлетень, час і місце для таємного голосування 

1. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається в бюлетень, має бути 

зрозумілим і сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не 

допускала її неоднакового тлумачення. 

2. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності присутніх 

депутатів і міського голови, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням міської 

ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, 

кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного 

голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування та у відповідному 

місці ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії. 

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона 

повідомляє депутатам на засіданні сесії міської ради перед початком голосування. Якщо з цих питань 

у депутатів виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого 

обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради. 

4. Лічильна комісія до початку таємного голосування опломбовує скриньки для таємного 

голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного 

особистого волевиявлення депутатами. 

Стаття 41. Організація таємного голосування та встановлення його результатів 



1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування з 

особистим підписом у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході 

до сектору для таємного голосування. 

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується так, щоб при вході до сектору були 

розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетнів для таємного голосування, а 

при виході – прозора опломбована скринька для таємного голосування. При цьому до сектору для 

голосування одночасно може увійти така кількість депутатів, яка відповідає кількості наявних столів 

для реєстрації. Депутат не має права двічі підходити до сектору для таємного голосування при 

проведенні одного голосування. 

3. Таємне голосування проводиться в кабінці для голосування шляхом проставлення в бюлетені для 

таємного голосування однієї позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в 

бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування вкидається до скриньки. 

Голосування закінчується протягом часу, встановленого лічильною комісією. 

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких вказано більше одного 

варіанту рішення та ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. 

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано 

більшість голосів депутатів від загального складу міської ради, якщо законом чи цим Регламентом не 

встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення. 

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування 

депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі 

проводиться повторне голосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого 

рішення сесією міської ради. 

7. Бюлетені, пораховані лічильною комісією, запаковуються нею у непрозорий пакет, а цілісність 

пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії. 

Стаття 42. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного 

1. Після обговорення питання порядку денного засідання сесії міської ради головуючий ставить 

запитання, чи є у депутатів зауваження та доповнення до проекту рішення. 

2. Проект рішення, до якого не надійшли пропозиції та зауваження, одразу ставиться на голосування 

«в цілому». 

3. Проект рішення, не прийнятий «в цілому», ставиться на голосування «за основу», і надалі 

застосовується процедура голосування, передбачена частинами 4 - 8 цієї статті. 

4. Проект рішення, до якого надійшли зауваження, ставиться на голосування «за основу».  

5. Після прийняття проекту рішення «за основу» - пропозиції і зауваження до нього можуть 

оголошуватися, а за вимогою головуючого - подаються йому в письмовому вигляді. 

6. Пропозиції і зауваження, що надійшли до проекту рішення, головуючий ставить на голосування в 

порядку надходження, з попереднім їх оголошенням. Після голосування пропозицій і зауважень 

проект рішення ставиться на голосування «в цілому». 

7. Неприйнятий «в цілому» проект рішення ставиться на голосування «по пунктах». Спочатку 

голосуються пункти проекту рішення сесії міської ради, прийнятого «за основу». Якщо зазначені 

пункти проекту рішення не приймаються сесією, ставляться на голосування інші редакції пунктів у 

порядку їх надходження. 

8. Якщо ніяка редакція пункту проекту рішення не була прийнята, пункт виключається з проекту 

рішення, прийнятого «за основу». 

9. Проект рішення, що складається зі схвалених сесією міської ради пунктів, вважається прийнятим 

«в цілому». 

10. Якщо проект рішення не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт 

проекту рішення з доповненнями, змінами, що надійшли. Проект рішення, що складається зі 

схвалених сесією міської ради пунктів, вважається прийнятим «в цілому». 

11. Рішення щодо обрання посадових осіб ради та її виконавчого комітету, затвердження яких 

віднесено до компетенції сесії міської ради, приймається більшістю від загального складу міської 

ради після обговорення запропонованих кандидатур. 

12. Якщо жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, на розгляд сесії можуть бути 

запропоновані нові кандидатури. Повторне голосування по кандидатурах, не затверджених радою, не 

допускається без їх додаткового обговорення. 

13. Якщо і після повторного обговорення жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, 

рішення вважається неприйнятим. Питання щодо голосування за кандидатуру, яка не одержала 

необхідної кількості голосів може бути розглянуте ще раз на наступному засіданні сесії міської ради 

або на наступній сесії міської ради. 



14. Перед кожним голосуванням головуючий чітко формулює зміст пункту рішення, що буде 

ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування по ньому. Після 

закінчення голосування «за основу», «в цілому», «по пунктах» і доповнень до проекту рішення 

головуючий оголошує результати голосування. 

15. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його перебивати. Від початку 

голосування і до оголошення його результатів слово для виступу нікому не надається. 

16. У разі порушення процедури голосування чи виникнення перешкод під час його проведення 

негайно проводиться повторне голосування без обговорення. 

 

2.Дане рішення набирає чинності із 23.02.2016 року. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради п. Б. Рибчука. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Роксолана Джура 

 

 
 

 

Начальник юридичного відділу                                                                                         Володимир Данилюк 

 


