ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Сорок четверта сесія VIІ скликання
Про внесення змін до Регламенту роботи
Татарбунарської міської ради VII скликання
Відповідно до статті 26, частини третьої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», глави 1 розділу Х Регламенту роботи
Татарбунарської міської ради VII скликання, затвердженого рішенням
міської ради
від 11 грудня 2015 року № 8- VII, постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення в Регламент роботи Татарбунарської
міської ради ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від
11 грудня 2015 року № 8-VII на період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території
України (режиму карантину, надзвичайної ситуації та надзвичайного
положення, установлених відповідно до законодавства), особливий віддалений - режим проведення, а саме:
1.1. в Розділі III. Засідання Ради. Главі 3 Різновиди голосування та
процедури прийняття рішення. доповнити пунктами 3.3.29., 3.3.30, 3.3.31,
3.3.32, 3.3.33 слідую чого змісту:
3.3.29. В разі необхідності засідання сесії Татарбунарської міської ради
проводити дистанційно в режимі віддаленого доступу з використанням
електронних засобів комунікації та технологій (відео конференції або аудіо
конференції). Під час проведення засідань в режимі віддаленого доступу
рішення сесії приймаються поіменним голосуванням.
До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися
виключно питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких
надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями,
чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні
питання.

3.3.30. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома
депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із
зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції
дистанційного засідання місцевої ради. Рішення про дистанційне засідання
розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї
інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну
електронну адресу кожного члена колегіального органу, або наданням
депутатам надрукованих матеріалів. Запис дистанційного засідання є
невід’ємною частиною протоколу засідання.
3.3.31 У разі відсутності технічної можливості проведення засідання
сесії в режимі відео конференції або аудіо конференції, здійснюється
проведення опитування депутатів спеціалістами відділу діловодства та
контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету в телефонному режимі
з проведенням звукозапису опитування та внесенням результатів опитування
в відомість голосування. Під час проведення засідань в режимі віддаленого
доступу шляхом опитування рішення сесії приймаються поіменним
голосуванням. Відомість голосування членів виконавчого комітету
наступного дня передається секретарю міської ради для формування
протоколу засідання сесії.
3.3.32. Встановити, що Регламент Татарбунарської міської ради на
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України (режиму
карантину, надзвичайної ситуації та надзвичайного положення, установлених
відповідно до законодавства), діє лише в частині, яка не суперечить
зазначеній процедурі особливого - віддаленого - режиму проведення
пленарних засідань сесії Татарбунарської міської ради.»
2. Вважати дані зміни невід’ємною частиною Регламенту роботи
міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики,
вирішення питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.
Міський голова

Глущенко А.П.
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