
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  

Р І Ш Е Н Н Я          

від 29 жовтня 2014 року 

 

Про внесення змін до Регламенту  

Конотопської міської ради 6 скликання 

 

 

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26, частини 16 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Внести зміни до Регламенту Конотопської міської ради 6 скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 08.12.2010 (6 скликання, 2 сесія), а 

саме: 

1)Викласти статтю 12 розділу 1 в новій редакції: 

«Всі рішення, прийняті міською радою, з урахуванням вимог чинного 

законодавства, підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному WEB-

сайті міської ради невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня їх 

підписання міським головою або головуючим на сесії». 

2)Викласти статтю 18 розділу 3 в новій редакції: 

«Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути 

присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.  Представники 

політичних партій, громадських організацій, об'єднань громадян, органів 

самоорганізації населення та інші особи, які мають бажання взяти участь у 

роботі сесії з власної ініціативи повинні зареєструватись до відкриття сесії. У 

разі, якщо участь у сесії бажає прийняти група осіб, то право присутності на 

сесії надається 1-2 представникам цієї групи. У разі необхідності міська рада 

може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. 

Умови забезпечення закритості, а також перелік осіб, що допускаються на 

закрите засідання, визначаються спеціальним рішенням міської ради». 

3)В другому абзаці статті 33 розділу 5 слова «протокол в трьох 

примірниках» замінити на слова «протокол в двох примірниках». 

4)Доповнити статтю 33 розділу 5 наступним абзацом: 

«Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на 

запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141170.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141170.html


 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, 

демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами, взаємодії з органами самоорганізації населення 

(голова Куликов С.В.). 
 

 

 

Міський голова         В.І.Дзед 


