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рIшЕння

внесення змiн до Регламенту
Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради VIII
скликання, затвердженого рiшенням

Про

Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради вiд 10 грулня
03-02-VIII кПро
2020
затвердження Регламенту Бiлоцеркiвськоi
мiськоi ради VIII скликання> (зi змiнами
та доповненнями)

року J\Ъ

Розглянувши подання депутата MicbKoi ради Полiщука С.М. вiд _ березня 2021 року
NЬ_--, вiдповiдно до cTaTTi 26, частини 1 cTaTTi 59 Закону УкраiЪи <Про мiсчеве
самоврядування в YKpaTHi>, частини 4 cTaTTi 4б Регламенту БiлоцеркiвськоТ MicbKoT ради VIII
скликання, затвердженого рiшенням Бiлоцеркiвськоi MiobKoi ради вiд 10 грулня 2020 року J\Щ
03-02-VIII кПро затвердження Регламенту БiлоцеркiвськоТ MicbKoi ради VIII скликання> (зi
змiнами та доповненнями), MicbKa рала вирiшила:
1.

Внести змiни до Регламенту Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради VIII скликання,

затвердженого рiшенням Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради вiд 10 грулня 2020 року Jф 03-02-VIII
<Про затвердження Регламенту Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради VIII скJIикання> (зi змiнами та
доповненнями), а саме:
1.1. статтю 37l викласти в такiй редакцiТ:

Процедура <<спрощеного голосуванняD
1. MicbKa рада може приймати рiшення за процедурою (спрощеного голосування).
2. <Спрощене голосування) - це процелура прийняття рiшень, з питань, якi на,тежать
до однiеi сфери правовiдносин (однопредметнi рiшення) або пов'язанi мiж собою, шляхом
об'сднання Тх для голосування в <блок питань).
Такий BapiaHT прийнятгя рiшень передбачас одну доповiдь, спiвдоповiдi, вiдповiдi на
запитання, обговорення <блоку питань), ВнесеНня поправок проводиться з кожного питання
<<Стаття 37l.

<блоку> окремо.

При поданнi пропозицiТ про застосування процедури (спрощеного голосування)),

iнiцiатор (мiський голова або депутат мiськоi ради) зобов'язаний чiтко озвучити перелiк
питань (iх порядковий номер або назву просктiв рiшень), якi пропонусться включити до
вiдповiдного <блоку питань)) (Блок питань 1, Блок питань 2, тощо).
3. Рiшення про застосування процедури (спрощеного голосування) приЙмасться за
процедурним рiшенням бiльшiстю голосiв вiд загаJтIьного складу MicbKoT ради пiсля
затвердження порядку денного сесii MicbKoT ради.
4.Прийняття рiшень шляхом (спрощеного голосування) допускаеться у випадках,
коли до жодного з просктiв рiшень, включених до <блоку питань>, немае критичних
зауважень та бiльшiсть депутатiв не заперечу€ проти застосування процедури (спрощеного
голосування).

MicbKoi ради поiменно голосують один раз за Bci питання (проекти
включенi
до кблоку питань). Результати поiменного голосування стосуються
рiшень), що
кожного питання окремо, включеного до кблоку питань).);
5. Щепутати

1.2. частину З cTaTTi 41 доповнити пунктом 3.17. такого змiсту:

(З. 1 7. про (спрощене голосування).).

за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань
прав
людини,
законностi, оборонноi роботи, запобiгання корупцiТ, з питань
дотримання
децентралiзацii, сприяння депутатськiй дiяльностi, етики та регламенту.
2.

Контроль

мiський голова
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