
ПРОТОКОЛ 
засідання постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської 

діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, 
місцевого самоврядування. 

 
28 травня 2014 року 

 
 
 
        Членів комісії   7 чол. 
        На засіданні   5 чол. 
        Відсутні Коваленко С.П., Тімакіна Л.В. 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ДНЯ 
 
 Про зміни та доповнення до Регламенту міської ради. 
       Бугайченко І.М. 
 
 
СЛУХАЛИ : Голову комісії Бугайченка І.М. 
  Про зміни та доповнення до Регламенту міської ради 
 
 У зв’язку з внесенням змін до Закону Українм “Про місцеве самоврядування в Україні», 
які стосуються оприлюднення і надання на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» протоколів засідань постійних комісій і сесій міської ради є необхідність 
внести відповідні зміни до Регламенту міської ради. Пропонується проект рішення ради «Про 
зміни та доповнення до Регламенту міської ради 6 скликання», прошу Вас ознайомитись з 
текстом проекту рішення і висловити свої пропозиції і зауваження до нього. 
 
ВИРІШИЛИ : Внести на розгляд чергової сесії міської ради питання «Про зміни та доповнення 
до Регламенту міської ради 6 скликання» (проект рішення додається). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 5 чол., “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає.  
 
 
 
 
 
 
Голова комісії         І.Бугайченко 
 
 
Секретар комісії        О.Лобунська 



Проект внесено постійною комісією міської ради з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, 

регламенту, гласності, місцевого самоврядування 
 

 
 
 
 

СІМДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ 

 
“____” червня 2014 року        № ______ 

м. Олександрія 
 
 
Про зміни та доповнення до  
Регламенту міської ради 6 скликання 
 
 
 
 На підставі ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та подання 
постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування у зв’язку зі змінами до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни та доповнення до Регламенту міської ради, затвердженого рішенням  
№ 856 від 29 грудня 2012 року: 
 
 

 1.1. статтю 16 доповнити частиною 6 в редакції „Висновки і рекомендації постійних 
комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.» 
 
 

 1.2. статтю 73 доповнити частиною 4 в редакції „Протоколи сесій ради є відкритими та 
оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації.» 
 
 

 2. Управлінню забезпечення діяльності міської ради в місячний строк внести зміни та 
доповнення до Регламенту міської ради та зебезпечити депутатів міської ради, її виконавчі 
органи текстом змін та доповнень до Регламенту. 
 
 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Лоцмана Г.Г. 
та постійну комісію міської ради з питань законності, депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту, гласності, місцевого самоврядування. 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова         С. Цапюк 


