
СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«31» травня 2016 року     №7/12

Про  внесення  змін  до  Регламенту
Старобільської  міської  ради  сьомого
скликання», затвердженого рішенням
міської ради від 24.12.2015 року №2/1

Керуючись ст.ст. 26,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про внесення змін до ст.59 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  щодо  поіменних  голосувань»,
Старобільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  Регламенту  Старобільської  міської  ради  сьомого
скликання», а саме:

в п.15.1. замість 20 днів, читати 10 днів;
 в останньому абзаці  п.15.6. замість 20 днів, читати 10 днів;
 в  п.15.9.,  п.15.15.  замість  відділу  юридичного  забезпечення  читати
відділ правового забезпечення; 
 ст.35 викласти у новій редакції:
Стаття 35.    Відкрите поіменне голосування.
35.1.  Відкрите  поіменне  голосування  проводиться  шляхом  оголошення
позиції депутата в ході голосування. Кожен депутат голосує особисто,
передача права голосу іншому депутату чи  дистанційне голосування не
допускаються.  Під  час  відкритого  поіменного  голосування  депутат
зобов’язаний  подати  свій   голос   «За»   пропозицію,   «Проти»   чи
«Утриматися»   (враховуючи   процедуру  врегулювання  конфлікту
інтересів).

35.2.  Відкрите поіменне голосування здійснюється наступним чином:
35.2.1. Для  забезпечення   відкритого  поіменного  голосування  відділом
організаційного   забезпечення     міської   ради   готуються   бланки
голосування,  які  передаються  обраній  лічильній комісії. 
35.2.2. За  даними  реєстрації  в  бланку  навпроти  прізвища  депутата,
який  не з’явився  на  сесію  або  з  якихось  причин  відсутній  в  залі
засідань, проставляється позначка «Відсутній» 



35.2.3. Міський голова або особа, яка головує на засіданні, оголошує про
початок голосування.
35.2.4. Депутат   міської   ради   свою   позицію   «За»,   «Проти»,
«Утримався»  висловлює шляхом підняття руки. 
35.2.5.  Уповноважена лічильною комісією особа (з  числа осіб лічильної
комісії) називає  прізвища  тих  депутатів,  які проголосували в меншості. 
35.2.6. Інший  член  лічильної  комісії  заносить  результати  до  бланку
поіменного  голосування.   Більшість   проставляється   шляхом
математичного  підрахунку голосів. Навпроти  прізвища  депутата,  який
присутній  у  залі  та  не  брав  участі  в  голосуванні проставляється
позначка «Не голосував».
35.2.7. Після  кожного  голосування  лічильна  комісія  оголошує  кількість
голосів,  поданих  «За»,  «Проти»,  «Утримались».  Заповнений   бланк   з
результатами   голосування     підписується   всіма   членами  лічильної
комісії. 
35.2.8. Якщо   виникають   труднощі   у   встановленні   результатів
голосування, секретар  міської  ради  зачитує  список   зареєстрованих
депутатів  міської  ради.  Кожен  депутат, прізвище   якого  названо,
оголошує  свою  позицію стосовно питання, що голосується, вимовлянням
вголос одного  із слів:  «За»,  «Проти»,  «Утримався».  При  цьому,  в  цей
час  коментарі  та  пояснення щодо  позиції депутата проголошувати
забороняється. 
35.2.9. Лічильна  комісія фіксує  результати  поіменного  голосування  по  
кожному рішенню окремо. 

35.3. За  отриманими  результатами  головуючий  підсумовує,  прийняте
рішення чи  відхилене. 

35.4. По  закінченню  сесії  зафіксовані  та  підписані  лічильною  комісією
заповнені бланки  з  результати  голосування  передаються  до  відділу  з
питань преси, інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради для
оприлюднення.

35.5. Результати  поіменного  голосування  є  невід’ємною  частиною
протоколу сесії  міської  ради. 

35.6. Всі  результати  голосування   публікуються   на  сайті  міської ради
в день голосування  і зберігаються там необмежений час.

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської  ради  з  питань  депутатської  діяльності,  законності,  правопорядку  та
інформації.

В.О. МІСЬКОГО  ГОЛОВИ, 
СЕКРЕТАР  МІСЬКОЇ  РАДИ              (оригінал підписано)       Р.О.ЛИПОВИЙ 


