МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П'ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 01 квітня 2016 року

м. Мала Виска

№ 53

Про внесення змін до рішення районної ради
від 4 грудня 2015 року №16 «Про Регламент
роботи Маловисківської районної ради»
На підставі пункту 5 частини 1 статті 43, статті 59-1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення районної ради від 4 грудня 2015 року №16 «Про Регламент
роботи Маловисківської районної ради» такі зміни:
а) підпункти 3.9.1., 3.9.2., 3.9.3. та підпункт 3.10.2. викласти у такій редакції :
- «3.9.1. Голосування з питань порядку денного, а також з інших питань, що
вимагають вирішення радою, може бути поіменним або таємним»;
- «3.9.2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини
голосів депутатів від загального складу ради»;
- «3.9.3. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору
кожного з депутатів, який голосує. Поіменне голосування проводить на сесії головуючий.
При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища
депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір «За», «Проти», «Утримався»
або «Не голосував», про що головуючим робиться відповідна відмітка в аркуші
поіменного голосування. Результати поіменного голосування оголошуються головуючим.
Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та
наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
На офіційному веб-сайті районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються
протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати
поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії районної ради»;
- «3.10.2. Рішення районної ради з будь-якого питання, крім процедурного,
приймається на її пленарному засіданні після його обговорення і вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради. При
прийнятті рішення обов’язковим є підрахунок голосів.

Якщо до проекту рішення не надійшло будь-яких пропозицій, змін чи доповнень (в
тому числі і на пленарному засіданні), головуючий має право провести голосування з
даного питання за спрощеною процедурою, тобто, поставивши дане питання на
голосування в цілому»;
б) доповнити розділ 3.9. «Порядок голосування» підпунктами 3.9.7., 3.9.8. та 3.9.9.
такого змісту:
- « 3.9.7. Депутат ради зобов’язаний повідомити раду через постійну комісію
районної ради з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції (далі – Постійна
комісія) та/або повідомити особисто на сесії ради про виникнення конфлікту інтересів у
випадках виникнення:
− потенційного конфлікту інтересів, тобто наявності приватного інтересу у
сфері, в якій він виконує свої службові чи представницькі повноваження,
що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених
повноважень;
− реального конфлікту інтересів, тобто суперечності між його приватними
інтересами та його службовими представницькими повноваженнями, що
впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
3.9.8. Депутат ради може брати участь у голосуванні за умови самостійного
повідомлення про наявність у нього конфлікту інтересів.
Повідомлення відбувається шляхом подання депутатом ради не пізніше наступного
робочого дня, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального
або потенційного конфлікту інтересів, письмової заяви про це до Постійної комісії чи
зробивши відповідну заяву на пленарному засіданні ради.
У разі, коли депутат робить заяву через Постійну комісію, то дана комісія подає на
засідання інформацію про те, що окремий депутат самостійно повідомив про наявність у
нього конфлікту інтересів, просить включити у порядок денний можливість виступу
депутата із відповідною заявою та повідомляє про порядок здійснення зовнішнього
контролю за голосуванням депутата.
У разі, коли депутат робить заяву безпосередньо під час пленарного засідання, то
дана заява заноситься у протокол, оголошується перерва для надання висновків Постійної
комісії та прийняття нею рішення щодо можливості голосування депутата під зовнішнім
контролем, після чого питання виноситься на голосування з урахуванням пропозицій
вказаної комісії.
3.9.9. Якщо депутат ради самостійно не повідомив про наявність конфлікту
інтересів (реального чи потенційного), він не може брати участі у голосуванні, крім
випадків, коли його неучасть у роботі колегіального органу призведе до втрати
правомочності цього органу. У цьому випадку участь такої особи у прийнятті рішень має
здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю
приймається радою, а не Постійною комісією».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
районної ради з питань діяльності ради, запобігання та протидії корупції.

Голова районної ради

С.Сосновська

комісію

