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На Ваш запит на інформацію повідомляємо, що Луцька міська рада в 

період запровадження карантину працювала відповідно до cтатті 61 Регламенту 

Луцької міської ради VII скликання «Особливості організації та проведення 

засідань постійних комісій, міської ради в умовах карантину, надзвичайних 

ситуацій та/або надзвичайного стану», а саме, в умовах запровадження 

карантину, спричиненого спалахом пандемії, що створила загрозу життю і 

здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до 

законодавства на всій території України, пленарні засідання сесії міської ради, 

засідання постійних депутатських комісій проводилися в режимі 

відеоконференції/аудіо конференцій (дистанційні засідання).  

Рішення про дистанційне засідання доводили до відома депутатів і 

населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку 

денного та порядку доступу депутата до трансляції дистанційного засідання 

ради, також розміщували його на офіційному сайті міської ради з одночасним 

направленням цієї інформації та проєктів рішень з супровідними документами 

на офіційну електронну адресу кожного депутата. Запис дистанційного 

засідання був невід’ємною частиною протоколу засідання. 

Роботу депутатських приймалень у зазначений період депутати міської 

ради визначали особисто, здійснювали в телефонному режимі або онлайн. 

У період карантину доступ представників засобів масової інформації до 

засідань Луцької міської ради, її постійних та тимчасових комісій, робочих 

груп, здійснювався безперешкодно відповідно до чинного законодавства. 

На сьогоднішній день пленарні засідання міської ради проводяться у 

сесійній залі (м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19), якщо інше не вказане 

в розпорядженні про скликання сесії, робота постійних комісій відбувається у 

приміщеннях відділу секретаріату або інших приміщеннях, які забезпечені 

технічною можливістю онлайн трансляції. 
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Також зазначаємо, що для сприяння у виконанні обов’язків депутата на 

офіційному сайті міської ради створена віртуальна приймальня депутатів, яка 

забезпечує прийняття звернень виборців і об’єднань громадян через мережу 

Інтернет. Кожен депутат проводить прийом громадян. Для цього він 

самостійно, або спільно з іншими депутатами з фракції чи групи, має 

депутатську приймальню. Інформація про адресу та графік роботи депутатської 

приймальні розміщена на офіційному сайті Луцької міської ради в доступній 

формі для громадян та у відділі секретаріату.  

Питання доступу громадян, представників засобів масової інформації до 

будівлі міської ради та службових кабінетів виконавчих органів, відвідування 

пленарних засідань сесій міської ради та її постійних комісій визначені 

окремими положеннями Порядку роботи й використання системи контролю і 

управління доступом (СКУД) при здійсненні пропускного режиму в 

приміщенні виконавчого комітету Луцької міської ради, затвердженого 

секретарем міської ради 01.03.2018 (додано). 

Додаток на: 13 арк.  
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