МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 29 травня 2014 року

м. Мала Виска

№ 345

Про внесення змін до Регламенту
Маловисківської районної ради
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пункту 1.6 Регламенту Маловисківської районної ради, Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації",
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести наступні зміни до Регламенту Маловисківської районної ради,
затвердженого рішенням районної ради від 21 грудня 2010 року № 26 (далі – Регламент) :
а) викласти в новій редакції :
- пункт 1.2 розділу 1 :
«1.2. Порядок діяльності Маловисківської районної ради (далі – рада), її органів,
депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до
публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом»;
- пункт 2.2. розділу 2 :
«2.2. Гласність роботи ради, постійних комісій забезпечується :
- шляхом опублікування інформації про їх діяльність у районній газеті
«Маловисківські вісті»;
- розміщенням інформації на офіційному сайті Маловисківської районної ради в
мережі Інтернет;
- наданням на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України «Про
доступ до публічної інформації», можливості робити виписки з документів, фотографувати,
копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які інші носії інформації тощо;
- шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень ради, з метою їх громадського
обговорення та внесення пропозицій у порядку, передбаченому чинним законодавством;
- наданням відповіді на запит про публічну інформацію, що знаходиться у володінні
ради згідно чинного законодавства;
б) доповнити підрозділ 3.1. розділу 3. пунктом 3.1.6. наступного змісту :
«3.1.6. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім
на них, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Порядок доступу до засідань

визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та
оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації";
в) пункт 3.4.4. Розділу 3.4. доповнити реченнями наступного змісту :
«Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про
доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших
невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються
негайно після їх підготовки.
В рішеннях та проектах рішень ради не може бути обмежено доступ до інформації
про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи
розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих
коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних
осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до
якої заборонено законом";
г) речення 4 пункту 3.5.5. розділу 3.5. викласти в новій редакції:
«Пропозиції щодо запрошення до участі в роботі сесії конкретних посадових осіб,
представників громадських організацій, трудових колективів, тощо, голові ради можуть
подавати постійні комісії, окремі депутати, представники громадських організацій та
громадяни не пізніше, як за тиждень до початку роботи сесії»;
д) пункт 7.10. розділу 7. доповнити реченням наступного змісту:
"Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та
оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації".
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів,
об’єднань громадян та адміністративно – територіального устрою.

Голова районної ради
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