
КИСВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р I ШЕННЯ  

Про  внесення  змгн  до  Регламенту  
Киево -Святошинсько i районное  ради  VII скликання  

Вгдповгдно  до  Законгв  Укра iни  «Про  внесения  змгни  до  статтг  59 Закону  
Укра iни  "Про  мгсцеве  самоврядування  в  Укра iнг " щодо  погменних  голосувань », «Про  
мгсцеве  саловрядування  в  Укра iнг», районна  рада  

в  и  р  i ш  ил  а : 

1. Внести  наступнг  змгни  до  Регламенту  Киево -Святошинсько i районно  ради  
VII скликання , затвердженого  ргшенням  Киево -Святошинсько i районно  ради  вгд  
24.11.20 15 року  М2 09-02-VII. 

1.1 Частину  першу  статтг  11 викласти  в  такгй  редакцг i: 

"11.1 Перед  початком  кожного  пленарного  засгдання  Ради  проводиться  
реестрагггя  депутатгв  на  пгдставг  пред 'явлення  посвгдчення  депутата  та  
пгдтвердження  своеа  присутностг  власнорцчним  пгдписом , пгсля  чого  
депутат  отримуе  електранний  пристргй  для  персонального  голос  ування .  
Проведения  реестрацяа  також  здгйснюеться  за  допомогою  системы  
електронного  голос  ування . Проведения  реестраг1га  забезпечуеться  виконавчим  
апаратом  Ради . У  разг  неможливостг  прибути  на  сесгю  депутат  повгдомляе  
Но  це  голову  Ради  або  його  заступи  акiв  гз  зазначенням  причини  " 

1.2 В  статтг  13: 
Абзац  9 частини  1 статтг  13 викласти  в  такгй  редакцгг : 

"13.1.9. Пгд  час  засгдання  Ради  проводиться  погменна  реестрацгя  за  
процедурою  погменного  голос  ування . Погменна  реестрацгя  депцтатгв  Ради  
проводиться  в  залг  засгдань  у  визначений  радою  cnoci6 ". 

Абзац  10 частини  1 статтг  13 викласти  в  такгй  редакцг i: 

"13.1.10.  Голосцвання  на  пленарних  засгданнях  Ради  здгйснюеться  
депутатами  Ради  особисто , за  допомогою  системи  електронного  
голосцвання . 

1.3 В  статтг  19: 

Частину  10 статтг  19 викласти  в  наступнгй  редакцг i: 
"19.10. Рггиення  Ради  приймаються  вгдкритим , погменним  та  таемним  
голосуванням . Погменне  голосування  проводиться  за  пропозицгею  будь -кого  з  
депутатгв , пгдтриманою  однгею  третиною  депутатгв  вгд  загального  складу  
Ради  за  допомогою  системи  електронного  голос  ування , або  в  гнивий  



визначений  сnосiб  v Ьазг  технгчно i неможливостг  викоЬистання  електЬонног  
11 системы  .  

Таемне  голосцвання  проводиться  y выпадках , пере  дбаченах  законодавством , а  
також  за  окремим  рггыенням  сесй  

Частину  11 статтг  19 викласти  в  такгй  редакцг i: 

"19.11. При  вгдкритому  голосцваннг  використовуеться  електронний  пристргй , данг  
якого  виводяться  на  центральне  електронне  табло  та  збер iгаються  в  
електронному  apxisi cecii:  

При  технгчнгй  неможливостг  здгйснення  голосцвання  за  електранною  системою ,  
голосцвання  проводиться :  

1) вгдкритим  погменним  голос  уванням  - шляхом  опитцвання . Кожен  депутат  за  
пред 'явленням  лгчильнгй  комгсг i свого  посвгдчення  або  гнгиого  документа , що  
засвгдчУе  особу  в  списку  депутатгв  проти  свого  пргзвиица  власнорцчно  робить  
запис  «За», «Проти », «цтримався » або  «Не  голосували » та  ставить  пiдпис  
по  кожному  питанню  порядку  денного .  

Лгчильна  комгсгя  пгдраховуе  голоси . Склад  ас  протокол  та  подав  ранг  про  
резцльтати  погменного  голос  ування  голов  рючому  на  засгданнг , а  списки  
голосцвання  — У  апарат  ради . Результата  голосцвання  заносяться  до  
п_ротоколгв  сесй  та  лгчильноа  кoмicii: Результаты  погменного  голосцвання  е  
невгд 'емною  частиною  протокол у  сесггради  вгдповгдно  до  закону .  

Результата  погменного  голосцвання  пгдлягають  обов 'язковомУ  оприлюдненню  та  
наданню  за  запитом  вгдповгдно  до  Закону  Украгни  Про  доступ  до  пцблгчно i  
гнформацга  > " 

Статтю  19 доповнити  пунктом  15 наступного  змгсту : 
"19.15. На  офгигйномУ  веб-сайтг  Ради  всг  результата  погменных  голосцвань  

розмгщуються  в  день  голосцвання  i зберггаються  протягом  необмеженого  
строку . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  
районно  ради  з  питань  регламенту , депутатсько i етики , органгзацг i дгяльностг  ради  та  
взаемодг i з  органами  мгсцевого  самоврядування . 

Виконувач  обов ' язкгв  
голови  раме 	 О .М . Однороманенко  

м . Киiв  
07 липня  2016 року  
Х  147-11-VII 


