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Проект

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2019 р.

сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення 4 сесії обласної Ради
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31 „Про Регламент Вінницької
обласної Ради 7 скликання ”
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Регламенту Вінницької обласної
Ради 7 скликання, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради,
обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Регламенту Вінницької обласної Ради
7 скликання ( далі - Регламент) згідно з додатком до цього рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації,
регламенту та депутатської діяльності ( Вигонюк A.B.).
Голова обласної Ради

А.ОЛІЙНИК

Додаток
до ріш ення___ сесії обласної Ради
7 скликання від________2019 року №

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Регламенту Вінницької обласної Ради 7 скликання, затвердженого
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31
„Про Регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання”
1. Пункт 4 статті 10 викласти в такій редакції;
„4. Проекти рішень Ради, інші матеріали, необхідні для розгляду питань
порядку денного сесії, надсилаються депутатам Ради в електронному вигляді на
електронну пошту не пізніше як за 5 (п’ять) днів до відкриття пленарного
засідання Ради, з подальшим використанням цих матеріалів на пленарному
засіданні обласної Ради за допомогою планшетів (система „Рада - В”). В разі
внесення на засіданні постійної комісії обласної Ради змін та доповнень до
проектів рішень обласної Ради після зазначеного терміну, такі зміни і
доповнення будуть окремо завантажуватися ,до відповідних проектів рішень
обласної Ради.
Матеріали в електронному вигляді направляються депутатам з електронної
адреси обласної Ради obl@vinrada.gov.ua
2. Пункт 1 статті 12 викласти в такій редакції:
„1. Голосування на пленарному засіданні проводиться за допомогою
електронної системи „Рада-В”.
Голосування здійснюється депутатом обласної Ради особисто за
допомогою електронної системи „Рада-В” в період появи на табло спеціальної
заставки з лічильником часу та звукового супроводу протягом десяти секунд та
світлодіодної індикації на пульті депутата. Для здійснення голосування депутат
повинен одночасно натиснути і утримувати сенсорну кнопку у лівому
нижньому куті стола (зліва від планшета), та одну з кнопок голосування ("за",
"проти", "утримався"), на пульті депутата, до закінчення часу відведеного для
голосування.
У разі, якщо депутат обласної Ради має фізичні вади, які не дозволяють
йому здійснювати особисте голосування за допомогою електронної системи
„Рада-В”, за рішенням лічильної комісії визначається спосіб, в який зазначений
депутат здійснюватиме голосування.”
3. Внести до статті 14 такі зміни і доповнення :
- пункт 2 викласти в такій редакції:
„2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до
відкриття пленарного засідання Ради, проводиться за пред’явленням депутатом
посвідчення та одержання персональної картки для голосування, що фіксується
його особистим підписом
в списку депутатів в графі про одержання
персональної картки.
4. Внести до статті 15 такі зміни і доповнення :
- пункт 1 викласти в такій редакції:

„1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися головою
обласної Ради, його першим заступником, заступниками, депутатами,
постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, головою обласної
державної адміністрації.” .
- у пункті 2 слова „з урахуванням пропозицій” замінити словами „з
урахуванням висновків та рекомендацій”.
- вилучити пункт 3.
- пункт 5 викласти в такій редакції:
„ 5. Проекти рішень Ради, а також матеріали, пропозиції і зауваження до
них, в обов’язковому порядку, попередньо розглядаються постійними
комісіями, до відання яких належить питання, іншими постійними комісіями
обласної Ради.
- пункт 8 викласти в такій редакції:
„ 8. У разі, коли питання стосується управління майном об’єктів, що є
комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області,
документи готуються та подаються за таким переліком:
- лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії від керівника
установи, закладу чй організації - об’єкта спільної власності територіальних
громад області на ім ’я керівника галузевого департаменту (управління)
облдержадміністрації (з відповідними документами);
- лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії від керівника
галузевого департаменту (управління) облдержадміністрації на ім ’я голови
обласної державної адміністрації з проектом рішення обласної Ради,
завізованим
керівником
галузевого
департаменту
(управління)
облдержадміністрації та заступником голови облдержадміністрації (з
відповідними документами);
- лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії від голови
обласної державної адміністрації на Ім’я голови обласної Ради з проектом
рішення Ради, завізованим керівником галузевого департаменту (управління)
облдержадміністрації,
заступником
голови
облдержадміністрації
(з
відповідними документами та завізованими додатками).
- у пункті 13 вилучити слова:
„ - пропозиції щодо доповідача;
- список осіб, які пропонуються для запрошення на пленарне засідання;
- картка розсилки,”
5. Внести до статті 17 такі зміни і доповнення:
- пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
„ Під час обговорення питань порядку денного головуючий надає слово
депутатам, які бажають виступити з місця, за умови запису депутата в чергу на
виступ, який здійснюється натисканням кнопки «ЗА» на пульті депутата
електронної системи голосування, протягом процедури запису на виступ. До
моменту завершення процедури запису на виступ (висвітлення інформації про
надання слова на табло оголошень), депутат може відмовитись від виступу,
натиснувши кнопку «Проти»". Список депутатів обласної Ради, які записалися
на виступ з місця, обов'язково висвічується на табло оголошень електронної
системи для голосування.”
Заступник голови обласної Ради

Михайло Кременюк

