
про затвердження Положення про помiчника-консультанта
депутата Бучанськоi районноi Ради Киiвськот областi

Вiдповiдно до ст. 29-1 Закону УкраТни пПро статус депутатiв мiсцевих
рад), керуючись п. З5 ч. 1 ст. 4З Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
украiнi>, з метою пiдвищення статусу депутата мiсцевоi ради, вдосконuLлення
його можливостей щодо захисту iHTepeciB виборцiв, забезпечення якiсного та
своечасного вирiшення завдань i доручень, якi покладаються на депутата
законом та виборцями' враховуючи рекомендацii постiйноi koMiciT районноf Радиз питань регламенту, етики, законностi, контролю за виконанням рiшення
районноТ ради, Рад територiальних громад та депутатськоi дiяльностi,
районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити положення <про помiчника-консультанта депутата
Бучанськоi районноТ ради Киiвськоi областi>> (додаток).

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю
районноiради з питань регламенту, етики, законностi, контролю за виконанням
рiшення районноi ради, рад територiальних громад та депутатськоi дiяльностi.
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положення
про помiчника-консультанта

депутата Бучанськоi районноi ради Киiвськоi областi

Положення прО помiчника-консультанта депутата БучанськоТ районноi ради
КиТвськОТ областi (далi - Положення) розРоблене вiдповiдНо до стаТт |2g-1 Зако"у
Украiни пПро статус депутатiв мiсцевих рад> та регламентуе порядок органiзацii
та дiяльностi помiчникiв-консультантiв депутатiв Бучанськоi' раИонноi рали
(далi - помiчник-консультант).

1. Загальнi положення

1.1. З метою одержання необхiдноi допомоги при здiйсненнi cBoik
повноважень депутати БучанськоI районноi ради Киiвськоi областi (в тому числi
голова районноi Ради та застуПники голови районноi ради) можуть мати до п'яти
помiчникiв-консультантiв, якi працrоють на громадських засадах.
|.2. Персональний пiдбiр кандидатур на посаду помiчника-консультанта,
ОРГаНiЗаЦiЮ ТХ РОбОТи та розподiл обов'язкiв мiж ними здiйснюс особисто
депутат Бучанськоi районнот ради, який несе вiдповiдальнiсть щодо
правомiрностi cBoix рiшень.
1.3. Помiчником-консультантом може бути лише громадянин Украiни.
|.4. Помiчник-консультанТ мае посвiдчення, що пiдтверджуе його особу та
повноваження i використовус його у випадках, передбачених законом.

2. Права помiчника-консультанта

2.1. OKpiM визначених законодавством прав помiчник-консультант на територii
Бучанського району мае право:
2.1.|. Входити i перебувати В yciX тiримiщенняХ та спорудаХ, Що
викорисТовуютьсЯ в роботi БучансьКоТрайонноiради, комун€Lльних пiдприемств,
установ та органiзацiй.
2.|.2. Одержувати на електронну пошту копiю MaTepiarriB, якi готуються,
НаДСИЛаЮТЬСя, розсилаються депутатам, а також iнформацiю щодо графiкiв
роботИ ради, комiсiй, виконавЧих, iншИх органiв радИ та про Bci змiни, якi
вiдбуваються в графiку (день, час засiдання, примiще""", .пй.ок учасникiв та
запрошених, перелiк питань тощо)
2.|.з. Збирати та одержувати офiцiйнi, робочi та службовi матерiали, якi
пiдготувала рада, комун€Lльнi пiдприемства, бюджетнi установ" ,u ор.ЪнiзацiТ.



2.|.4. Користуватися iнтернет-зв'язком, факёом, комп'ютерною, копiюва-пьно-
розмножувальною та обчислюваJIьною технiкою ради, для розсилання,
виготовлення та копiювання документiв, необхiдних депутату Ради для
здiйснення його депутатських повноважень в органах мiсцевого самоврядування,
комун€Lпьних пiдприсмствах, комунаJIьних, бюджетних установах та
органiзачiях.
2.1.5. Вiльно ознайомлюватися з iнформацiйними, довiдковими та iншими
документами, робити з них виписки, копii в органах мiсцевого самоврядування,
комунzLльних пiдприемствах, комунальних, бюджетних установах та
органiзацiях.
2-I.6- На письмовий запит отримувати завiренi офiцiйною печаткою копii рiшень
ради та органiв ради, iншi документи в органах мiсцевого самоврядування,
комунЕtпьних пiдприемствах, комунzшьних, бюджетних установах та
органiзацiях.
2.|.7. В лрукованiй та електроннiй формах отримувати кореспонденцiю,
документи, проекти рiшень, пояснювальнi записки та Bci iншi види офiцiйних та
процесу€tльних документiв на iм'я депутата.
2.2. Пiд час проведення засiдань ради, комiсiй помiчник-консультант ради мас
ПРаВО КОРИСТУВаТИСЯ СПеЦiаЛЬНо вiдведеними сидячими мiсцями для помiчникiв
депутатiв Ради (але не бiльше, нiж для одного помiчника - консультанта вiд
одного депутата).
2.з. Використання помiчником-консультантом свого статусу в особистих
iHTepecax i з корисливою метою не допускаеться.

3. ОбовОязки помiчникfl-консультанта

3. l. Помiчник-консультант зобов'язаний:
3.1.1. ЩотримУватисЯ вимоГ КонституцiТ Украiни, законодавства Украiни,
регламенту Бучанськоi районноi Ради а також цього Положення.
з.I-2. При виконаннi cBoix обов'язкiв не допускати дiй, що можуть негативно
впливати на виконання повноважень депутата ради, утримуватися вiд заяв та
вчинкiв' що комПрометуЮть депутата Бучанськоi районноi Ради.
3.2. обов'язки помiчника-консультанта безпосередньо пов'язанi з виконанням
законодавства про статус депутата мiсцевоi ради.
помiчник-консультант за дорученням свого депутата:
З.2.1. ВИВЧае ПИТаННЯ, Необхiднi для здiйснення його депутатських повноважень,
iнформуе депутата Рада про Bci документи та матерiали, якi надiйшли на його
адресу, ставить до вiдома депутата про Bci контакти та пропозицii, якi адресованi
депутату мiсцевоi ради.
з.2.2. Готуе матерiали для депутатських звернень та запитiв, а також пересила€
електроннi копiТ депутатських документiв для збереження в Радi та ik
оприлюднення на веб-сайтi. 

:

з.2.3. Здiйснюе контроль за свосчасним надходженням вiдповiдей на депутатськi
запити та звернення.



з-2.4. .Щопомагае депутату ради у веденнi дiловодства, пiдготовцi до засiдань
. .v

комlсlи, пленарних засlдань тощо.
з.2.5- Здiйснюе заходи щодо органiзацii зустрiчi з виборцями для обговорення
рiчного звiту депутата, а також iншi заходи для проведення iнформуъання
виборuiв депутатом про роботу Ради та iнше, в порядку cTaTTi 10 Закону Украiни
<Про статус депутата мiсцевоТ ради).
з.2.6. ПiдтримУе зв'язок депутата з фракцiсю та вiдповiда_rrьними працiвниками
партii, вiд якоi або за пiдтримки якот, було обрано депутата.
3.2.7. Щопомагае в органiзацii депутатського прийому, зустрiчей з виборцями,
трудовиМи колекТивами, об'сднаНнямИ громадян, проведеннi публiчних заходiв
за участi депутата ради.з.з. Помiчник-консультант зобов'язаний вивчати
здiйснюючи аналiз:

проблеми громади,

3.3.1. Проектiв рiшень ради.
з.з.2. Прийнятих рiшень ради, розпоряджень та iнших нормативно-правових
aKTiB мiсцевоТ влади.
з.з.з. Програми соцiально-економiчного розвитку та iнших затверджених радою
програм.
З.З.4. Журналу депутатських прийомiв.
з.3.5. Звернень та iнформацiйних запитiв до депутата.
з.з.6. !епутатських звеDнень, запитiв та вiдповiдей на них.
з.3.7.Iнших матерiалiв, що знаходяТься В розпоряДженнi Ради.
3.4. ПОМiЧНИК-КОНСУЛЬТаНт дiе за пред'явленням посвiдчення помiчника_
консультанта. !оручення депутата своему помiчнику-консультанта для дiй за
межами примiщень ради видасться в TeKcTi депутатського звернення за пiдписом
депутата.
3.5. Помiчник-консультант депутата повинен утримуватися вiд використання
посвiдченнЯ помiчника-консультанта депутата в особистих iнтереЙх чи з
корисливою метою, дотримуватися етики мiжлюдського спiлкування,
утримуватися вiд заяR та вчинкiв, якi можуть скомпрометувати депутата ради.

4. Припиненця повноважень помiчника-консультанта

4. 1. Повноваження помiчника-консультанта припиняються:
4.1.|. З моменТу припиненнJI повноважень депуТата Бучанськоi районноТ ради.
4.|.2. За особистою заявою помiчника-консультанта.
4.|.З. За писъмовим поданнrIм депутата Бучанськоi районноI ради.
4.2. Про припинення повноважень помiчника-консультанта депутат Бучанськоi
районноi ради письмово iнформус раду.
4.3. У разi припинення повноважень помiчник-консультант повертас
посвiдчення в Бучанську районну раду.

Аrдрiй нАгРЕБЕЛьниЙГолова


