
                                                              
 

УКРАЇНА 

 
Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А  

 

 Р І Ш Е Н Н Я  
 

               (третя  (21)  сесія  сьомого  скликання) 
 

від 01  березня  2018 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до  

Регламенту роботи 

Городнянської міської  

ради 7 скликання, 

затвердженого  другою (21) 

сесією  7  скликання 

 

        Розглянувши  звернення  депутата  міської  ради  Бебка  Ю.Ф.  про  

внесення  змін  до  Регламенту  міської  ради,  затвердженого  другою  (21)  

сесією 7  скликання Городнянської  міської  ради,  керуючись  Законом 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

       1. Внести зміни до  Регламенту роботи Городнянської міської ради 

сьомого скликання, затвердженого    рішенням     другої (21)  сесії   сьомого 

скликання від  25.01.2018 року: 

 

1.1.Статтю  8  викласти у новій редакції, а саме: 
 

Стаття 8.  

       Сесія міської ради  скликається  за  пропозицією  міського  голови  або не 

менше як однієї  третини від  загального складу відповідної ради  та  інших  

випадках,  передбачених  чинним  законодавством. Пропозиції щодо 

скликання сесії направляються голові ради письмово з  зазначення 

необхідності їх  скликання. Голова ради не пізніше як за 10 днів з моменту 

одержання  пропозиції приймає розпорядження про скликання сесії,  що  

доводиться  до  відома  населення  шляхом  розміщення  на  веб-сайті  та  в 

друкованих  засобах  масової  інформації. Також  індивідуально  доводиться  

до  відома  депутатів  міської  ради  повідомлення  про  проведення  сесії.  



        Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій 

скликається позачергова сесія ради. Позачергова сесія скликається міським 

головою за власною ініціативою або ініціативою не менше однієї третини 

депутатів від загального складу ради. 

        Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії 

доводиться до відома депутатів не пізніше як за три дні до її відкриття, а у 

окремих випадках – за один день. 

        Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.  

 

       2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради  з питань бюджету,  планування, фінансів  та соціально-

економічного розвитку.   

 

 

Міський голова                                                                      А. І. Богдан 
 

 
 


