
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БучАнського рАйону киiвськоi овлдстr

вул. Свято-Покровська,|25, сел. Гостомель, Киiвська область, 08290
тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04З606|7@mail,gov.ua, Код еДРПОУ 04З60617
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Iрппi Попомарьовiй
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Гостомельська селищна рада за результатами розгляду Вашого запиту
вхiдний реестрацiйний номер ЗШ-508/0-21 вiд |2.t|.202l стосовно надання копii
Реглаrrленry Гостомельськоi селищноi ради VIII скликання

Вiдповйно до статгi 2l Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii>, у разi якщо задоволення запиту на iнформачiю передбачае
виготовJIення копiй докуrиентiв бсягом бiльш як l0 cTopiHoK, запиryвач
зобов'язаний вiдшкодувати фшстlлчнi витати на копiювання та друк. Розмiр
фаlстичних витат визначаеться вiдповцниrrr розпорядником на копiювання та друк
в межtlх граничних норм, встановJIенюr Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

Гостомельською селищЕою радою було прийнято рiшення <Про
затвQрджQння ро.змiру факгlтчню( витрат на копiювання або.дФ_ук документiц що
надаються за запитом на iнфрмацiю>>, вiдповiдно до якого копiювання або друк
копiй докуi{ентiв формаry А4 та меншого розмiру становить 0,2 вiдсотка розмiру
прожиткового мiнiмуrиу для працездатнrоr осiб за вигOтовIIенЕя однiеi сторiнки.

Вiдповiдно до cTaTTi 7 Закону Украiни <Про,Щержавний бюджет Украiни на
2021 pio, розмф прожиткового MiHilvTyrrTy дIя працездатнш( осiб 0l .07.202| року
становить - 2З79 грн. Оскiльки, запитувана iнформачiя сшlадаеться з 2l аркуш,
тому Вам необхiдно сплатити за 11 аркуlпiв - 52 грн. 36 коп.

Керуючись вищевикпаденим, сеJIищна р4да надае Вам рахунок iз
зазначенЕям суilrи вiдшкодування витрат на копiювання докр{ентiв:
Госmомельська селutцна раdа
р/р UД 3 5820 I 7 203 l 429 I 04620 I 02 3 2б0
едрпоу 04360617
МФО 820172 в,ЩКСУ, м. KutB
Сума: 52 zpH. 36 коп.

Пiсля оIuIати рахунку необхiдцо н4дiслати у зручний для Вас спосiб (факс,
пошта тощо) до селищноi рали пiдтверджуючий докуrиент щодо оплати. Одержати
запитуваЕу Вами iнфорлачiю (11 аркушiв) Ви можете пiсля отримання селищною

р4дою пiдтверджуючого документа щодо повноi оплати витрат на копiюванЕя
запитуваних докУlrлентiв.

,Щодатки: на 10 арк.

Першпй заступЕпк селпщЕого голо

Альона Шкарбап

овчАн



ЗЛТВЕРДЖЕНО
рiшенням Гостоме-пьськоi селищноТ рали
N9 09-02-VПI вiд 28.01.2021 року
iз змiнами та доповненнями внесеними

рiшещlgц Гостоме.гlьськоТ сепищноi рали
Ns !d4 -lGvIlI вiд 22.06.2021 року

рЕглАмЕ,нт

гостомЕльськоi СЕЛиIЦноi рдШ
VIII СКЛИКАННЯ

*





роздIл I
загальнi положення

гостомельська селшцIIа рада (надалi по тексту даного Регламенry - "рада") с органом

мiсцевого самовряддання, що предстzлвIIяе Гостомельську селипшу терrтгорiаль}rу громаду,

здйсrпос вiд ii iMeHi та в ii irrгересах фуякчii та повнов:DкенюI мiсцевого самоврядування,

визначенi Консгитучiею YKpaiH", За*"о* Уlсpаrни "Про мiсцеве сtlмоврядування в YrФatHi"

1д iяrrтитrпr здФнчlми YKpattm.
Стштя 1. ГостомеJьська сеJшщIа рада, як представниtркиЙ орган мlсцевого

сдмовря.ryкшЕя, сеJптrцниIi голов4 виlопавчi оргшrи ради дircrгь за принципом розподiлу

повЕовФкеЕь у поряД(у i межаЦ визначенИх ЗаIоноМ УкраiнИ "Про мiсцеве сilмоврядувilнIUI в

YKpaiHi" та iHIIIEMIr чиЕними зiuФЕaлми Украiiш.
Стття 2. Порялок дiяrьносгi ради, гi органЬ та посаJIовID( осiб визначастьсЯ

Ковсгg.ryшiею Украь, Законаrrш Ущаiни <<fIро мiсчев€ c:ш{оврядrваIшя в YKparHi>, кПро

ст.атус лещтать rriсцевrх рад), iншrтrrи законодавtIими актами Украirш, щ{lr{ реглilментом та

iшшрiшешшраш.
Ст3'ггя з. РеглахеЕг радЕ (валалi по тексту - Регламент) е нормrгивним zlKToM, який

перлбачr пор{док сЕIrкаЕЕя cecii ряlц, пiдпrтовlс i розглялу нею пштiлнь, прийняття

рiшеш ра.щ про загв€рдкешя поряд(у деЕrrоп) сесiй та iнrrпrх процедурних IмтuшIь, а т:rкож

""ръffiffi*, радц провоjIЕгюя Еа засаltах гласпоgгi та вйкрrrюстi. У разi

Beo&Ki.шocTi рада хоfrЕ щmr* рiшешя про проведеЕЕя зilФЕmю пленарного засiдання,

Стагтя 5. Рiшешя рЬ у вi.шовi.щостi ло Ъюку Уl9аТш <tllpo лостУп ло гryблiчноi

iнфорхшri6 опрЕпщrЕюються на фiшiПш.ч вб caff сеirкптпоi раlи в MeplKi IHTepHeT, а

рйеь жi шаrоь EoplriITEBEo - щавовd хараlсгс,р, - тако}к IIUUIхом оприлюlшеннrl В

rriсцевж ЗМL 
r м^Ф иDrfiftrtпятll to до ст. 48 Законустагrя 6_ рада хоre уrворrовагfl TEшIIilcoBr хDЕгроJIьнI Koмlcll ВЦПОВl,Щ]

Исраiш *fIро хiсчев€ сilховря.щулкlяЕя в И9аПпi",- 
Стагтя 7. .t[огрruакнq'дапч Реглахекгу е обов'язковим дIя Bcix деrrугатiв ради та

се.пЕIIшоП) гOJIовЕ, вlдлцJп8, }провJпЕь, схrгдб та iпIштХ виконавчих органiв ради.

юздлШ
Офlцiffi всбсаfrг рали

Стття 8. Офiцiйкпй веб<ай-г сеrпrтrтвоi раД{ www.gostomel-rada.gov.ua створений з

шетою найбьш повпоm та операIивноm iяфрмування територiа.rьноi громали, потенцiйних

гостей грома,lрl i Bcix зацiпвлеш( осiб про дiя.тьнiсть селищноi рад{, ij вIжонавчих органiв

та ix посадовпr осiб.
стаггя 9. Супрово.шсешя офirriйною веб-сайT ради покпадаеться на вiдповi,шli вrrrсопавчi

орпаШ радЕ' 
Гrrпgппк iHr**,nrrv* )елишцlоi рали, iTстаггя l0. Порялок iнtфрмувашя громадськост1 про дильнrсть с

вЕконаIFIш( оргаlтiв та п( поса.Ulовш( осiб, а такох перепiк iнформаuii, Що пiд-пягае

обов'язrФвому розмiщенню Еа фiшifuому веб-сай-гi та термiни подаш{r{ (акгуалiзаuii) TaKoi

iнфрмацii визЕачаеться селтrщтпд п)ловою, його засryпник€lми, керуючим справаJvlи, а такох(

Цшlr Регламентом. Резуlьтатrr поiмеrпrого голосуванЕя пiдлягають обов'язковому

опрпJIюдIеЕню та ЕадilЕIIю за заIIЕтом вiдцовйно до ЗаконУ Украiни кПро лоступ до

rгуьлiчноi iнформаuii>. На офiцifuому веб-сайгi сешлщноi ради розмilцуються в день

.одоaу* i зберiгаlоться протtrом пеобмехеного строку Bci ре3ультати поiменних

голосувань.



роцUI пI
Сесiя се,шrrтцrоi радИ

стаггя l1. рада провощгь свою робоrry сесiйно вi,щrовiдrо дО СТ. 46 ЗаrСОНУ УКРаiНИ "ПРО

мiсцеве самоврядуваь в УrсряiЪi". Сесiя скпада€ться з ImeнaprTror засйаrrъ рад,r, а таJФХ

засiдаш постiйшr rомiсiй радп. Сесй Ращ скпиIйеться не рiлше одного разу на кваргал,

Сhаrтя 12. Засiдашя ряли розпgшЕа€ться у вlгзпачеffi головуIФшм час i проводrгься 3

перервами по 15 оь ;ф; юхшi .щi юдlш робогп. Сесiя вiдсривасься i закрlшаеться

дйЬ* гilrшом УlqlаТнп. Ряла може встаЕовJIюмrи iHffi порядок робопt. Перел кожним

;"iда*-, IIрвощгься ресстрацИ деш}rгагЪ,

Першу сесiю **^ "*йо" 
i йде полова Гостомеrьсьrоi сешrтцтrоi терlтгорiшьноi

виборчоi loMicii 
"" 

oirri- як через ш",*i пiсirя обрашя рали у пр,lвомоЕIному сктlадi, BiH

iпформуе раry про Пiлсlrlпш ""Ьрь депsrrагь та сепшIшого полови, З момеlггу_,аз1lу
повЕовФкеш лепугагЬ ра.цЕ Еовою скппкаЕпя та повообрапого сештrцного гоJIови, вl,щIовцно

до ст.леr 42 та 49 ЗЙ"у Уrраiш dbo шiсцеве самовряд/ваsня в Ylcpai'i> головуе на

IшенарЕш( засiдашлl повообряВгй поJIова 
вiдностi до ч.5 ст.

стагтя 13. tlacTymi cecii Раш склЕкаюъся ce,IEIIlщ. поJIок)ю У вlдпоl

4б Заlову Уrgаiш "Про rricueBe саrrоврядrвашя в )ftpafui",

Стаггя 14. У рй ""**"."of 
вi.щrовп селЕпIЕою пOловц або пемоrкrпвостi його

скпикrтп сесiю Ра;щ сесiя сrФшвflъся у вi.щовi.щостi до ч.ч.. 6 - l0 ст- 46 Заrону Уtgаiш

"Про мiсцеве саьrовряд/вапЕя в Уrqlaiкi"_
Стаrтя 15. РозпорящеЕЕя се,твтцного гOrIовп ш пропвшfi (у вшадвь перелбачеrппr сг,

4б Заюку Уrсраiш "Про мiсцеве самовряд/ваЕЕя в )ъry6bi) про сЕIпкlшята порядок деrшrй

cecii раш до*дrо"" до вiдома дещrьй i васщешя ве пiттirпе ж за l0 лнiв 11ji"lr:,1__I
ВиIrяткоВrхВппаД(ахпепiзнirпжзадеЕьдосес'fiiзз:ЦlЕлIеЕЕяшчасУсшIПIЙЕЕя,мlсця
прведешш та питаЕь, лсi пе,редбачасться Впеlgтff Еа розЕцд раш, rч!огшовавi пропозиltii шро

.** cecii рй; d*;й i*irтагораrм, подiцоIъся сеJIипЕОму rоловi iз зазначешлr

пптань та проекrами доlсуlrдеlrгь, р<xtхпяд якш( пропоЕуеться,

Стаrтя 16. Сесiю вiдсрrвае сеJIпIтIний попова, а у випаш(у, пе,релбаченому стаггею 14

регламеrrry, сесiю вiдкривае секрgгар рrдп. У вшвлку передбаченому частиною 7,8 ст, 4б

Зшпоrry Уrраiпrи <Про оri"ц."" саrо"р".ry"аrо в YrcpaiHi)) сесiю вiдrФивае за дорученнJIм

*йоa"уrагiв, з iнiцimиви яlсоi скпиrина сесiя, одш з деrтугатiв, що входить до Ii сктrаду, а

вЪде засйшrrrя за рiшеrпrлrr раш одш з деrrуг:пiв рад{,
стаггя 17. Сесiя ради е прaвомоIшою, якш[о в Гi rшенарному засианнi бере }цасть бiльше

половини детrугатЬ вiд загального скJIадJr радr,
Стаггя 18. Пропозlпlii щодо питtшь на розшядрадr мощrгь вноситися сеJIишшим головою,

постiйни*rи юмiсйми i детrугатапdи, секретарем ради, виконавчим комшеюм, старостами,

стаггя 19. Протоlсоlш сесiй рали пiддплсусrгься особисто селищним головою та сеrрgгарем

рад{, а у випад(у, передбаченоrу "rаrоми 
14 та 16 Регламеrrry - деrrугtrом ради, лсий за

доручеЕЕям д"й-Ь головував на in засiданнi. Резупьтати поiменпого голосув:rЕЕя €

ЕевЙ'емнОю частиfiОю протокОJry cecii сеrшщrоi ра.шл,

СтаггЯ 20. ДIЯ ведеr*rfiryотоколУ обираеться секретарiац як прilвило з .црох деп]rпrпв,

роцшш
Порялок денний cecii

СтаггЯ 21. ПорядОк деrший cecii фрмуе сеJIиuцшй голова з урахуваIIЕяi{:

- затвердЖеногО РадоЮ кiшендарного плану роботи Рад,л;



- пропозшIЙ виконавчого KoMiTery, внесених не пiзнiше 14 днiв до початку cecii або
пленарного засйаrшя;
- пРОпозицЙ, внесенrоr у порядrу мiсцевrо< iнiцiашrв та громадських сJIухань, не пiзнiше як
за 14 днЬ до початку cecii або пленарного засйаrтня;
- пропозиruй легтугагськЕх груп (фрilщй), посгiйrптх та тимчасових контрольних комiсiй,

дегцrгатЬ, BHeceHIФ( не пiзнiше як за 14 дriв до початý/ cecii або пленарного засiдання.
стаггя 22. Проекгlл рiшеrrь се.rшщrоi ради гоryються за дорученнями селищного голови

виконавIIими орган:rми селиццrоi ради.
Пропозицii щодо кожного питulннrl, яке пропонуеться вкIIючити до проекгу порядпу

ДеннОго cecii, подаrогься секрgгарю радц не пiзпiше нiлс за 14 днiв до пленарного засiдання з
проектом рiшення, яке пропоЕуетъся прIЙяп{ з цього питчlнюI. Проекги рiшень повиннi
проЙrги вiзування юри,щ{чного вiддi.тry, профЬного засцдшика сеJIищного голови з питань
дiяльностi викOн:шчих оргапЬ, iшпих осiб до компетеlщil яких нiulежить питаннrI, сеIФетаря
рад{ та мають бупа пiдrшсанi посадовою особою, яtrй гOry€ даний проект рiшення, Завiзованi
проекти рiшень подilються секрегарю ра.шл i доводяться до деrгугагiв з мgтою попереднього
обговорнrrя ii в постifuптх юмiсйх радr.

Стаггя 23. ПропозшriiL до поряд(у денного, BHeceHi пiзнiше строку, зч}значеного в статтях
2| та 22 РегламеЕц/, вЕосяться на розгJIяд ра.шr пiсля обговорення профiльною постiйною
комiсiею ради або за подчлшшм сеJIшщIою голови.

стаггя 24. Порялок деtпtий, вшrесеrппl на розгляд ради, береться за основу, обговорюеться
депугатzlми i пiсля внесення змiн i доповнень до нього приймаеться рiшенням ради в цiлому.
ГIrтгшпя затвердкеною поря,щ(у денного cecii ради можугь розгJuIдатися в iншiй
послiдовностi, нiж в ньому передбачено, вi.щладагися чи викJIючатися з порядщу денного за
пропозиuiею сеJшщlою голови або рiшенням ради. Рiшення про розпшд питань
затвердх(еЕого в цЙому поряд(у денного в iншiй послйовностi, змiну, викпюченнrI чи
вiдrurадешlя ii розглялу приймаеться бЬшiстю голосЬ лепугатiв вiд загального скпаду ради.

стаггя 25. Проекг рiшешrя др)лryеться на вiдповiдному блшrху вст.lновленоi форми та
повинен мiстl.rги: - вказЬку на те, що дощумеЕг € проектом; - Е:вву проекry; - перелiк осiб, з
якими погоджуеться проект рiшешrя; - iнформачiю про викоIIавця iз зазначенням прiзвиrца,
iнiцiалiв та посади; - преамбулу з посилtшIlrlм на вiдповiднi зiжонодzlвчi акти з позначен}uIм
HoMepiB статеЙ, частиII, rryнкгiв i пiдгункгiв та посил:шtЕям на звернення або iншi доlсумен:пл,
якi стrlJIи пйставою дrя прийrrяггя рiшення, а тzжож iз зазначенюIм мети прийняття
запропонованого проекry рiшення; - змiст (постановгlяоча частина, що скJIадаеться з ггуlrкгЬ,
пiддункгiв); - порялок введення в дю рiшення (в разi необхiдностi); - орган чи посадову особу,
на яlч покпадаетъся органiзацiя виконання рiшення; - нЕlзву постiйноi KoMicii ра.ш або
пОСаДову особу, на яку вiдцlовiдно покJIадаеться контроль за виконанням рiшення; - TepMiH
iнформуваrтrrя про хй виконання рiшення (в разi необхiдностi).

Стаrтя 26. Оформлення проекгЬ рiшень повинно вйповiдаги вимогilм IHcTpyKuii з
Дiловодства в Гостомельськiй се.rшпцrЙ радi та ii виконiшчих органах, загверлженiй
вiдrrовiдним розпорядженнrIм селищIого голови.

Стаггя 27. Безпосерелнi виконазцi рiшень зобов'язанi погодлсувати (вiзуваги) проекпл
рiшень з додатками до нцх iэусiма особами, визначеними цим Регламентом.

Стагтя 28. До проекгу рiшення в обов'язковому порядку додilються первиннi докумеr1ги,
як пiдстава для пi,щоювки проекry рiшення.

Стаггя 29. Персон:лльну вИповiдаьнiсть за пiдготовщу проеюiв рiшень та формувашrя
первинних локуrяеrrгь до нш( несуть iнiцiатори та розробники проекгь рiшеrъ.

Стаггя 30. .ЩоповненIuI до проеmу рiшення готуються та погоджуються безпосерелнiм
ВИКОнаВцем рiшенrrя та пiдписуrсrгься керiвником вiдповiдного виконавчого органу ради, до
вйаrшя яФго вiдrесено питанЕя.



Стаггя 3l. Проекг рiшеrпrя, пiсля погодкеЕIIrr BciMa, визначеними цим Регламеrrrом
особами, погодх(уеться сеIФетарем ради.

Стаггя 32. БезпосерещЙ викоЕilвець рiшешrя повинеЕ в повнй Mipi володiти iнформацiею
щодо внесенш( ним на розгляд ради rшг:шъ, а прис)дЕiсть на засйаlшi постiйних комiсiй
керЬнше вiдповilц+ого викоЕавчого оргаЕу palm, до вiдашrя якого вiдЕесено IrиTaHH;I, з якою
запропоЕоваЕо проект рiшеlшя е обов'язrФвою JIпше в разi, яiщо викон:шеIý не в змозi
надаги вiддовiдrri поясЕеЕЕrI або ящо надапi Епм поясненЕя не впаIптовують .rленiв
BilцloBiлHoi посгifuоi юмiсii.

Стаття 33. Коrrроrь за пi.щотовlою цроеlсгЬ рiшеш Еа розгJIяд рад{, обговоренням на
засiдаrпrлr постiйнrх rошiсй радц ik доопращовilнЕrlм, нiшежним стiшом веденЕrI
дiловодства та облiку покпадаетъся Еа оекрgгаря palm.

юздлч
засiдашя се.lшrшоi ра.шr

СтаггЯ 34. ЗасйаШя раШ вi,rпФшае, веде i зшgшае сe:пшцппl голова або секретар ради чи
депугат ря.цп, лd за доручеЕЕrIм дещrгагь половуе на засiданнi (у витrадках, оередйених ст.
lб Регламеrrгу). IhепryЕе засiдlЕЕя раш вiлфваегься в ЕасчпЕому поряд(у:
l ) Реестрацiя депугагЬ;
2) Встушrе слово mловуючого про вi.щ9птя cecii рqщ;
3) ЗагверджеIIЕя порядýl' деЕЕоп) та реЕи}lеггу робогп cecii;
4) Вrлрiшешrя процед/рш{х питаЕь проведеrшя cecii;
5) Обюворешш питilЕь поряд(у деIIЕопо та гоJIос)rваЕЕя по Еш(;
6) Защкггя cecii або IшенарЕою засiлаrшя;
Стаггя 35. Головуючий Еа IшеЕарному засiдаIrЕi ряли: - вiдЕивае, В€Де та заIФивае засiдання,
оголошу€ перервЕ в засйаrпrлr ряли; - вЕосЕтъ на обговореншI порядок деrший та проекти
рiшеrъ, оголошуе повIrу пазву рiшень та iнiцiаторiв внесенЕя IIитtшЕrI, iнформуе про
мmерiалrr, що надiйшлш Еа адресу cecii; - оголошуе сIшски осiб, яrсi заIис:IJIися дIя вистуrry; -
надае слово д.тlя доповiдi (спЬдоповiдi), вистуrry, оюлошуе наступного доповiдача; - *орй.
pblri моrrсrпrвосгi деrrутата}r, депутагським групам та фракцiлrl длrя rlacTi в обговоренпi
питilнь, - ставить питаши на голос)rвання, оголошуе його резlатьтати; - робrгь офiцiftri таiшi повiдо}r,лення; - забезпечуе порядок в залi засйання ради; - забеiпечуе дотримашuI
Регламекry р4дl BciMa присупriми на засiДаннi; - здiйсшое iншi повнов:Dке"*, .r"рЪлбаченi
регламеrгrом.
стштя З6. Мя органiзацii пленарного засiдання головуюtIий на засйапri мае право в
ПеРШОЧеРГОВОМУ ПОРЯД(У ВНОСИТИ ПРОПОЗШlii З процедурних IпdTaHb; лщо з tцD( Iпlт:шtь
висуваються аJIьтернmивнi пропозицii, пропозицй селиIrцrого голови (або юловуlочого Еа
засйаrпri) ставиться на голосуваIrшI першою. Iншi пропозицiI . фч"оур,r-' IIЕтаяlъ
органiзаuii пленарного засiданrи, BHeceHi депугатаtvrи, деrý/татськими група}rи, постiйЕЕl[и чп
тимчасовими коЕтрольними lсомiсiями стul&пяться на голосувilння в поряд(у постуIшеЕЕ5I до
ceKpeTapiary.
стаггя з7. На засiдаrrrrж Радл Maro." право буги присупriми народri депугагп УlЕаftпr,
депугfiи обласноi рад{, керiвники пр:lвоохоронних органЬ, а також представЕики преси,
телебачення i радiо, а таrФж члени терrлорiальноТ громади. При необхiдностi на засiдашя
рад{ запрошуються керiвники струсгурIflD( пiдроздiлiв селипцrоi ради, предстiлвники оргапЬ
виконавчоi втrади, полiтичних паргiй, громадських об'еднапь, тр)цових колекгивЬ, tIлени
територiа-тьноi гром4да, а тilкож iншi особи в зilлежностi вiд- Ьб.о"орrо"аного питанIlя.
Запрошенi повиннi утримувirтись вiд публiтшrх проявiв свого ,."*"йо до питань, жi
розшядitються радою або поgгiйlrою комiсiею. У разi порушеЕIIя поряд(у за розпоряджешrям



головуIочого вони Moxq/Tb позбавJuIтися права буги присугнiми на засцаннi.Стаггя 38. ГIrrенарне засйаншI € правомочЕим за умови 1^racTi у ньому бйьше половиr*r Bi:загального скJIаду Ради.
Стагтя 39, ГIленарнi засiдання ради проводIтъся у сесiйному зшri державною мовою. У ршiпеобхi.щrостi за пропозищею селищного голови рада може прийняти рiшенrrя про проведеннrIзаIФптого, або виiЗного засiдаrпrя ради rru,"p-opii громади.

РоцUr чl
лiчпгrьна комiсiя

Стаrтя 40, [лlя пiдрахунку голосЬ легrугатiв при поiменному голосуваннi створlостьсялiчильна комiсй як пр:lвило з трьох леrтугагiв ради.Стаггя 41. Лiчильнi lcoMicii ЬО"ра-.".я Радою процедryрним рiшеннли за пропозrпriеюголовуючого, Лiчllгьна комiсiя не може скJIадатись тirьки з .гreHiB однiеi дегryтатськоi групи,фракцii, Пiдрахунок голосiв при обра*ri першоi rrir-r"йi KoMicii здiИснюеruся гоJIов5лочпu.стаггя 42. Засiдання лiчlльноi кйсii-прводfiъся гласно i вiщрито, kpiM випадкiв таемноmголосрtu{ня.
стаггя 4з, У роботi лiчильноi koMicii не мо,,ýдь брати r{асть дегýдtrги, mндидатури якшхвкгпоченi до бюлетепiв дJIя таемною голосув,lншI.

РоцUI чII
Пргйняття рiшень

Стагrя 44. Рада в межа( cBoix повновакень приfuлас рiшення.СтаггЯ 45, ПiслЯ обговоренrrя рiшенНя рали приiп.rаiruс, на пленарному засiданнi бiльшiстюлеггугатiв вiд зага,rrьного скпаду ра+и,-rФiм випалrсв, передбачених Законом Украiни ''Промiсцеве саlnrовряд/ванЕя в YKpaiHi''.-Обговорa"i-lr_uнь порядкУ денного цроход,Iть внаступному порядку:
1) ОголошеннJI голоВуючим питаннrI, що розглядаеться, iз зазначенням доповiдачiв таспiвдоповiлачiв;
2) Виступ доповiдача, спiвдоповiдача;
3) Запитанtи до доповiдача, спiвдоповiдачЬ;
4) ОбговоренняпитаннrI;
5) Закгпочне слово доповiдача i спьдоповiдачiв;

ОбговореНIUI питанЬ порядпУ денногО проводитЬся в поряДку постуIIJIеннЯ Заяв деrтугатiв,деггугатських груп, фракrцй, постiйних чи тимчасових коЕтрольних комiсiй про наданнrI словау дебатах' якi подаються до секртарiагу cecii до ,оra".у оголошеннrI голов)iючим початкуобговорення, Щегryтати, якi бажаю.i 
"*ор"a' 

аlися прilвом на запитання до Доповiдзqз qдспiвдоповiдачiв, повиннi зарееструватися цuшхом усного або письмового повiдомленняceKpeTapiary cecii, Запитанн,I.uд*Ъ"." в поряд(у реестрацii вiдповiдних за"в. Де.гра1 яю.rйзаре€струвався дIlя запImання, вправi уступити свое прzlво 1"-о"у д.йurу зi сrоlалу фраrсrli,до яrсо[ BiH належИть - за Bпac'rarl вибором, HaBiTb тому, який не зарееструвtlвся дш зiшитчлння.при встанов.гrеннi резlатьтагiв голосуванIш до загaшьного скIIаду ради вкпючаеться селrащнийголов4 якцо BiH брав }часть у mle'ap'o'y засiданнi ради, i "p*o"y*u." ио.о голос.стагтя 4б, Рiшення рали прийruаетъся поiменним голосуванIим, або бюлетен,ш'tи (припроведеннi таемного голосування). Ншення селшцноr ради приfu,tаються вiдкрип,rшrголосуванням. Про застосування таемною голосуваннrI, радою приfu.rаеться окреме рiшення.Стагтя 47, |Itсля встановлення лiчильною *оriaiaю 
- 

рзу:r"та.iв поiменного голосуванЕrI,



головуIоIшй на cecii оголошуе результtпи голосрalнIи i повiдомля€ про те, чи прlйнято
ПРект (пропозишiю), чи йою вiдхилено. Рiшеrrня з питань <Рiзне> не приймаються, в разi
необхiдrостi, головуючrш даеться протокоJIьне дорrIенюI.
Стаггя 48. Таемне голосуваIIнrI обов'язково проводr:гься у випадках: - обрання за пропозицiею
СеJппщrого гоJIови Еа посад/ та звЬнення з посадr секретаря ради, - прийнятгя рiшення
щОдо достроIФвого припинення повповФкеЕь селIщного голови; - в iнших випадках за
рiшенням ради.
Стагм 49. При таемному голосуваннi BciM депугатам ради, присугнiм на cecii, видаються
бrолgгенi цlя гоJIосукlш{я. Koxcroмy деrrугаry видаеться о.щш бюлетень. .Щеrгугапл
здЙсrпоrсrгь сво€ право на гоJIосуванIIя особисю. Рада забезпечу€ умови BciM детгугатам дш
таемЕого голосуванIш. При пiлраrylпry голосiв лiчr.rrьна loMicй визна€ недiйсrппr,rи бюлетенi:
- неВСтiШОвлlенОI форми; - в яких голосуючпi вiдrriтлш .щi i бiльше mндидагури на посад/,
стOсовно якоi проводI{ься та€мЕе юлосувашя, - в яких не поставлено х(одноi позначки; - з
якю( не виIIJIива€ волевIt Iвлеш{я к)лос)дочого.
Стаггя 50. За рез}Oьтаmми та€мЕою гсJIосуванЕя скJIадасться протокол, яlсtй пiшrисуеться
BciMa tшенilми лi.пuьноi roMicii. У разi Еезгодr з рiшеrтrrям лiцшtьноi KoMicii, кожен tuleн
KoMicii мае пр:rво па заЕесення до проюкоJry шrасно'i oKpeMoi думки. Голова KoMicii доводитъ
до вцома лепугагЬ резуJIьЕIш гOлосувапЕя, а тiцФхq за нашностi, olcpeMi думюr шlенЬ юмiсii.
У разi вшIвленн't порушеЕь Iш помилок в органiзашii та€мЕого голосування за рiшенrrяrr радл
призЕачаеться повторне голосув:lЕЕя. Рала Ее з:Iтвердхry€ результ;rги голосувilЕЕя, а
голосуmшrя проводrгься повюрно, якщо: - кЬкiсrь прогоJIосомЕID( бrолlетенiв бЬше, нiж
ЗаРееСтроВанШ у залi легrугагЬ; - рiшеrпrяrr лi.rшьпоi loMicii визнано недйсrпшrи бьше
однiеi третини бюлстенЬ, що взяJш )цасть у голосувшпri.
Стаггя 5l. Протоrсо.тшr cecii рад.r, прийнягi нею рiшенпя пi.шпrсуrоться сеJп{пцfiпu юловою та
секретарем ради, або леггугаюм рад{, яr<шi за дор}ценнJIм лепугагiв головував на ir засйаннi.
Стшгя 52. Рiшенrrя ради у п'ятпдеrппп1 строк з момеЕry його прlйrяггя мох(е буш зуrпшено
сеJIIшщIш головою i внесено на повюрЕd розгляд рад.r iз обцрунryвшпrяrл зауваlкень. Рала
зобов'язана повторно розгJuпrуги рiшення. ftсщо рада вiд<пllила заувакення сеJIиццIою
голови i пiдтвердила попередне рiшенЕя двома третинами деггугатiв вiд зага.rrьIrого скпад/
рад{, воно набирае чинностi.
Стаггя 53. Рiшення ради нормативно-правового хар:жтеру, не пiзнiш як у 15-денний строк

пiсля ix прийняття i пiдписання у встано&пеному порядку пiдlrягаlогь оприJIюдненню.
Статгя 54. Рiшення ради нормаIивно-правового харЕжтеру набираtоть чинностi з дня ix
офiчЙного опршIюдненЕя, якщо радою не встаноыIено бiльш пiзнiй строк введення цих
рiшень у дiю. Рiшенrrя селиuцrоi ради, якi не мzлють зiг:лльного значенIш чи нормативного
xapzкTepy надсилztютъся вйповiдrим виконавцям, на яких поширюеться ix дй. TaKi рiшення
набуваlогь чиtшостi пiсля ix прийняггя i пiдписання, якщо радою не встановлено бЬш пiзнiй
Строк введеЕIIя ix в дiю. Рiшення селrдцноi ради про призIIачення вiдповiдно до законодalвства
на посад.r i звiльненrrя з посад набираrоть чинностi з моменту ix прийняггя.
Стаггя 55. Рiшення ради з могивiв ix невiдповiдностi Конституlдii або зчконам Украiни
визнilються незаконними в судовому порядхry.

{ 
,i

ро?лrл иII
Порялок надання qlloBa

Стrггя 56. Для доповiдей на сесiях ради надаеться до 20 хвилин, дlя спiвдоповйей - до l0
ХВИJIин; ДIя виступiв у дебатах, а тa}кож дJIя з:lюIючного слова - до 5 хвиJIин; - дJIя повторнID(
виСтУпiв, виступiв з пропозицЙми по кандидаryрах, пй час обговоренIuI проекгiв рiшень - до
5 хвилин; - дJIя виступiв з процедурних питань, заяв, з€шитilнь, повiдомлень та довiдок - до 3



хвпJIин. В оr<ремих випа.ща( головуIоЕIим, або за згодою ради, тривалiстъ виступу може бупа
продовх(ено.
Стагтя 57. Головуlочиri на засйашli cecii надае слово депугат:lм з дотримашuIм черговостi iх
над(одrrеншI до ceкpeтapiary cecii. Головуюшпt або рада може змirп.lти порядок над:шш{ слокt.
Слово з проце.ryрних Imтilпb надаеться депугатilм позrlчергово, tше не бiльше Hix одлн виступ
вiд Koxcroi фраrсrii. Головуlшпi може падати слово деrrутату i на його усне прохання. Голови
постiйних комiсiй, депугатськш груп та фршщй мають право на виступ на зiгi}JIьних
пiдставах.
Стаггя 58. У ходi обговорешш головую.шrй надае моrслпвiсть дешугатаlvr вiльно висловIIювати

думюI з питань поряд(у деннок). 3а наполlяганЕям депугата.ш групи деггугатiв ix пропозичii
ставJuIться на голос}rвання в обов'язlовому порядry.
Статгя 59. Промовещ у своему висгупi н9 повинен виIФрисювувати зtlкпикiв до незаrсоннlD(,

HacиJlbllmlbrcrx дй, грфщ пeKopeKTEID( впсловiв, мае дотрIдчfукпись депугатськоi 9тики, з

повагою ставптись до .ryмок та висловiв iнrrптх лепугагiв. У разi порушення цID( вимоц та у
вип4щу, KoJm промовеIь вiдrодггь вiд обюворюваrrоl теми, чи не дотримусться Регламенry,
пiсля поперед{сeIIЕя головуIGIого BiH може бупа позбашений слова. .Щепугат не може брашr
слово без дозвоlry голов)rкFIою.
Стаггя б0. Перл завершеЕням обювореrшrя головуючий iнформуе про кiлькiсть депугатiв,

якi затплса.тплся на вист)aп та якi вистуIIиJш.
Стаггя б1. Ilrl:гаrшrя доповiдачам (спЬдоповйачам) мо)чдъ задаватись як письмово, тzж i усно.
Затпrгаr*rя фрьгуiпоlоь коротко i чiтко. ,Щеrгугаг, яrолr1 поставив зzlllитzlння, може угочЕЕти та
доповIIити його. Пiсля обговорення доповiдачi i спЬдоповiдачi мzlють право на закJIючне
слово.
Стаття 62. При затвердr(еннi порядсу денного визначаеться з:гаJьнlй час дlя обговорешuI
пит:шIня, час дJIя заштань i вiддовiдей, длrя виступiв дегryтатiв, пiсля закiнчення якого

головую.пй на засйаннi пршrшrяе надання слова.

роцIлж
Порялок гшIосування пропозицiй

Стаття 63. Пiсля закiнчення обговорення питzlншI головуючий на засiданнi ставить його на
голосуванЕя.
Стаггя б4. Почагок голосув:lння головуIGIшй погоджуе з тrрисупriми на засйаннi деIц/татi}ми,
по Mipi необхйностi оголопrуе про необхiдну кiлькiсть голосiв лля прийнягтя рiшення.
Стаггя 65, На голосуваIIЕя ставJIяться Bci пропозицii i попрiлвки, BHeceHi депугатами в ходi
обговорнrrя IMT:IHIшI. Пропозицii подаються головуючому у письмовй чи уснiй формi iз
зазначенЕям 1х iнiцiатора. Пропозицii сешлщного голови ставJuIться на голосуванЕя першими.
Стагтя 66. Яlщо пропозицй, поправка сфорrчrульовшri не чiтко, головуючиri на засйаlrнi
угочнюе в iвiцiагора запропонований ним текст пропозицii чи попрilвки i gгавить на
голосуванЕ,I. Головуюwrй вiдмов;rяе iнiцiаrору пропозицii чи поправки у постановцi на
голосраш{я зшIропоновшrоi ним пропозичii чи попрzlвки, якщо вона не стосуеться
обговорюваного пlтганfiя, суперечиъ ранiше прийнятим рiшенням, повторюе за суIтю
вiдхилеrшй селипцIою радою текст. Я*що погtрilвка чи пропозицiя була вiдхилена потOчною
сесiею ради, ю повторне винесення цiеi поправки чи пропозицii на розгляд поmтrоi cecii
радл забороIrrlеться.
Стаггя 67, У разi, rсоли двi або бiльше пропозицii, що сюсуються одIого й того ж питilння,
викпючають одна одну, пропозицiI ставпяться на голосувilння в порядсу ix посryrшення.
Стаггя 68. Якщо серед Kiльrox альтернативних пропозицiй е пропозшIЙ, внесена головуючим
чи постйною KoMicieю ра.щI, то першою ставиться на голосуванЕrr пропозицЙ, внесена



головуючим.
Стття 69. Перел внесенням пропозицii чи попрЕlвки Еа голосувzlння оголошуIоться ii текстп
та iнiцirюр.
Стаrтя 70. Перел кожним голосуванIим головуючий формулюе змiст питrlннrl, що фле
стilвитися на голосування, пiсля чого вiдlазу пропоЕуе провести голосувtlннJI щодо ньою.
fliсля закiнчеr*rя голосуванIUI головуючий оголошуе його резулътат.
Стаггя 7l, У pшi порушення процедури голосуваннJI негайно проводиться поЕrгорЕе
голосукu{Ея без дебагЪ.
Стаття 72. Спосiб голосувiлffIя:
l. Для автоматизаrfi процесу проведеннrI пленарних засiдань cecii Гостомельськоf селиrгчrоI
рад{ застосовуетъся система елеIсгронного голосуванrrя <Фада Голос>>.
2. ПереД початкоМ голосувilнЕя Bci приСупri на засiданнi cecii дегryтати селиЩноi ряJtи,
се.шщlий голова та секретар ради здiйснюють реестрацiю особистоi присупrостi в
елекгроннiй системi <<Рада Голос> i надалi, пiсля розгJIяду кожного питання, поправок та
пропозицй (за наявностi), злйснюють вiдкрите голосраншI електронними rryльтами, що
виданий кожномУ депугату та сеJп.rщномУ головi, цUUIхом ЕатисненЕя кнопок: <<<За>
(зеленогО кольору), <Проти> (червоногО кольору) i <Утримавслl (жовТого Kojтьopy). Одразу
пiслЯ завершенЕя голосуваIшя, система,<Pада Голос> ElBToMaTи.IHo визнача", u"crrb Де.ry.rаrь,
що браlrr участь у голосраннi (згiдно з зареестровzшшми в базi даних леrryтатiв); кi.гъкiсть
голосЬ "за", "проти", "1ц)имався", а тaжож тих, що не голосувilJIи, та стан рiшеннrl зЕl

результата}rи голосувzlЕнrl: прийнято чи вйхшtено. Зведенi i поiменнi результатп
волевЕяыIенIш демонструються на засобах вйображеннrI, РозтаrrrованIгх у залi засiдань Радrr
та оголоШуютьсЯ головуючИм на шIеЕарномУ засiданнi. Пiсля того, як на еrранi MoHiTopa
системи електронного голосраr*rя висвiчуеться KbKicTb голосiв, що поданi: ((за)), ((прOти)),
((угримilлись> i (не голос)дilпи), головуючий на засiданнi за результатами голосуванIlя
оголошуе результат голосуваншI а також цро те, що рiшення прийнято або не прIfuяго
(вiдхипено). Секрегар засiдання записуе результати голосуванЕя до протоколry cecii сеrшццrоI
ради. Пiсля з:lвершенIш пленарного засйання cecii селипlноi ради результат поiмеrшого
голосувiшIilI 3 IIитiltь поряд(у денного iз сервера електронноi системи <<Рада Голос>
РоЗДрУковуеться Еа паперовi Hocii i пiдшлсуеться головою та секретарем лiчильноi KoMicii.
якщо пiс.пя визначеЕня результатiв голосуванIfi вiд депутата надходить заява IIро
Еепр:lвиJIьнiсть його волевиявJIення, зафiксованого елекгронною системою, (помl.t-гп<ового
натисненIuI депугатом не Tiei кнопки, або збою в роботi пульта) та визнЕtння вирiшатlьностi
дiшогО голосУ у ггрийн-rГгi рiшеннЯ Рацi, вносlтться цроПозицй про проведеЕнrI повторного
голосуванIи.
3, У разi технiчноi непридатностi електронноi системи крада Голос> та необхiдвосгi
проведенIUI засiдання cecii ce.Tшrщroi ради, вiдкрите просте поiменне голос\т}€rЕЕя
ЗДЙСнЮСтьСя IIIJuIxoM пiдняття рук. За колсrе IIитzшнrI вiдrсрите поiменне голос}ъаIIЕ.я
здйснюеТься окремО. ПiдрахуНок голосiВ здйснюеТься лiчrшlЬною комiсiею селиЩlо[ ря,тя_за резуrьтатами голосуваншI голова лiчильноi koMicii оголошуе результати поiменного
голосувrшIш про кiлькiсть голосiв депугатiв, що поданi : (зa>), ((протиD, (утримiuшсьlr, пiсля
чого головуючий ца оасйаннi за результатами голосування оголошуе про те, lцо рiшешя
прийняго або не прийнято (вiдхилено). Секретар засiдання з:лписуе результати голосуваЕшt
до протоколry cecii селищноi Ради. Результат вiдкритого поiменного голосувiшЕя, згi,щrо зi
списком деrryтатiв, пiсля завершення шIенарного засйакня засвiдчуеться пiдписом голови та
секретаря лiчильноi koMicii i передаеться секретарем селищноi ради дIя оприJIюдпенюI.
4. Результати поiменного голосувilння пiсля кожного засiдання cecii селиrцноi ра;ш
оприJIюднюються У день голосув:лIllfi на веб-сайтi селищноi ради i зберiгаються протягом


