Проект

УКРАЇНА

Г О РО ДН ЯН СЬК А МІ СЬ К А Р АД А
РІШЕННЯ
(тринадцята (31) сесія сьомого скликання)
від 07 березня 2019 року
м. Городня
Про затвердження Положень та Кодексу
для впровадження Статуту Городнянської
об`єднаної територіальної громади
На виконання розділу V Статуту Городнянської об`єднаної територіальної
громади, для впровадження, доповнення та розвитку норм Статуту, відповідно
до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Городнянська міська рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити наступні Положення:
1.1. Положення про звання «Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади» в новій редакції згідно з додатком 1;
1.2. Положення про Подяку та Почесну грамоту міського голови
згідно з додатком 2;
1.3. Положення про громадські слухання в Городнянській
об`єднаній територіальній громаді згідно з додатком 3;
1.4. Положення про звітування міського голови, старост, постійних
комісій міської ради та депутатів Городнянської міської ради згідно з додатком
4.
1.5. Положення про органи самоорганізації населення
Городнянської об`єднаної територіальної громади згідно з додатком 5.
1.6. Положення про місцеві ініціативи Городнянської об`єднаної
територіальної громади згідно з додатком 6.
1.7. Положення про загальні збори (конференції) членів
Городнянської об`єднаної територіальної громади згідно з додатком 7.
2. Затвердити Кодекс етики депутата Городнянської міської ради
згідно з додатком 8.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Городнянської міської ради з питань забезпечення законності,
правопорядку, запобігання корупції, та питань містобудівної діяльності.
Міський голова

А.І.Богдан

Додаток 1
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН
ГОРОДНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ»
1. Загальні положення
1.1. Звання «Почесний громадянин Городнянської об`єднаної
територіальної громади» присвоюється мешканцям громади, регіонів України,
громадянам інших країн, які зробили видатний внесок у розвиток об`єднаної
територіальної громади та піднесення її статусу, враховуючи світову та
вітчизняну практику відзначення видатних осіб.
1.2. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади» є:
– видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної
культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони
навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення
миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва,
містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки,
укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших
галузях;
– особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового
та громадянського обов’язку на благо громади та України;
– творча діяльність, що сприяє розвитку громади, просуванню її
позитивного іміджу в Україні та за кордоном.
1.3. Звання «Почесний громадянин Городнянської об`єднаної
територіальної громади» присвоюється виключно рішенням Городнянської
міської ради.
1.4. Звання «Почесний громадянин Городнянської об`єднаної
територіальної громади» присвоюється лише раз і є довічним. Пільги,
компенсації та гарантії громадянам, яким присвоєно звання «Почесний
громадянин
Городнянської
об`єднаної
територіальної
громади»
є
прижиттєвими.
1.5. Церемонія присвоєння звання відбувається в обстановці урочистості
та широкої гласності. Рішення Городнянської міської ради про присвоєння
звання «Почесний громадянин Городнянської об`єднаної територіальної
громади» набуває чинності з моменту його прийняття.
1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади», вручається медаль, стрічка
малинового та жовто-золотистого кольорів з написом «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади», посвідчення «Почесний
громадянин Городнянської об`єднаної територіальної громади».
1.7. Звання «Почесний громадянин Городнянської об`єднаної
територіальної громади» може бути присвоєно посмертно.

2. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний
громадянин Городнянської об`єднаної територіальної громади» та
прийняття рішень
2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний
громадянин Городнянської об`єднаної територіальної громади» належить:
– міському голові;
– виконавчому комітету Городнянської міської ради;
– постійним комісіям Городнянської міської ради;
– юридичним особам (незалежно від форми їх власності);
– трудовим колективам, зборам громадян (за умов підтвердження
легітимності зборів колективів, громадян);
– фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними
особами, громадськими об’єднаннями чи організаціями, тощо).
2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади» не розглядаються.
2.3. При висуванні кандидатури для розгляду до міської ради подаються
документи-клопотання, які мають містити:
– вичерпні біографічні дані про кандидата;
– обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток громади або
визнання його визначних заслуг;
– відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та
зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури.
2.4. Акумуляція клопотань про присвоєння звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади» здійснюється до 31 травня.
Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади» та всі супутні документи через секретаря
міської ради передаються на розгляд постійних комісій Городнянської міської
ради.
2.5. Секретар ради, після отримання позитивних висновків розгляду
клопотань від усіх постійних комісій Городнянської міської ради готує проект
рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади» на сесію Городнянської міської ради у
липні-вересні поточного року.
3. Порядок вручення медалі, стрічки та посвідчення «Почесний
громадянин Городнянської об`єднаної територіальної громади».
3.1. Громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади», вручаються медаль, стрічка
та посвідчення в обстановці урочистості та широкої гласності, як правило на
день громади.
3.2. Відзнаку вручає міський голова або за його дорученням один із
заступників міського голови, секретар ради.
3.3. У разі присвоєння звання «Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади» посмертно, родині чи близьким особам
загиблого вручається посвідчення.

3.4. Повідомлення про присвоєння цього звання оприлюднюється в
засобах масової інформації та на офіційному сайті Городнянської міської ради.
3.5. Рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади» надсилається за місцем
роботи або служби нагородженого.
4. Пільги, компенсації та гарантії громадянам, яким присвоєно
звання «Почесний громадянин Городнянської об`єднаної територіальної
громади»
Почесним громадянам Городнянської об`єднаної територіальної громади
надаються такі пільги, компенсації та гарантії:
4.1. Особа, яка має звання Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади і не проживає на території громади
користується правом на безоплатне поселення в готелі, але не більше 3-х діб.
4.2. 100 % пільги на оплату житлово-комунальних послуг без обмеження
соціальною нормою житла та соціальними нормативами користування
житлово-комунальними послугами, а саме:
- з централізованого постачання холодної води;
- з централізованого постачання гарячої води;
- з централізованого водовідведення;
- з вивезення твердих побутових відходів.
4.3. Пільги, компенсації та гарантії надаються Почесним громадянам з 1
січня року, наступного за роком присвоєння звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади».
4.4. Надання пільг, компенсацій та гарантій Почесним громадянам
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
5. Права почесних громадян Городнянської об`єднаної територіальної
громади
5.1. Почесні громадяни Городнянської об`єднаної територіальної громади
мають право бути присутніми на сесіях Городнянської міської ради та брати
участь в їх роботі.
5.2. Почесні громадяни Городнянської об`єднаної територіальної громади
запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та іншим святам і
урочистостям, заходах, організованих територіальною громадою.
5.3. Особам, удостоєним звання «Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади», після смерті за рахунок коштів міського
бюджету або залучених коштів встановлюються меморіальні дошки на
будівлях, пов’язаних з життям та діяльністю цих осіб.
6. Позбавлення звання «Почесний громадянин Городнянської
об`єднаної територіальної громади»
6.1. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади» вирішує Городнянська
міська рада з попереднім погодженням постійних депутатських комісій у разі

вчинення особою навмисного злочину при наявності вироку суду, який набрав
законної сили, або інших дій, що не дають морального права носити це звання.
7. Опис медалі та стрічки до звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади»
7.1. Медаль виготовляється з матеріалу з використанням сучасних
технологій золотистого кольору.
7.2. На лицьовому боці знаку медалі посередині розташований герб
громади, по колу напис «Почесний громадянин громади», знизу напис
Городнянська об`єднана територіальна громада. Зворотний бік медалі плоский,
має номер та напис «Від вдячних жителів Городнянської об`єднаної
територіальної громади».
7.3. Розмір медалі 30 мм.
7.4. Знак медалі за допомогою кільця з`єднується з прямокутною
колодкою, обтягнутою стрічкою з двох кольорів – малинового та жовтозолотистого, колодка довжиною 30 мм, шириною – 20 мм, на зворотньому боці
колодки застібка.
8. Заключні положення
8.1. Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на
пленарному засіданні міської ради.
8.2. Облік громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин
Городнянської об`єднаної територіальної громади», здійснює секретар
Городнянської міської ради.
8.3. У випадку втрати (псування) медалі, стрічки чи посвідчення дублікат
не видається.

Додаток 2
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОДЯКУ ТА ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
1. Подяка та Почесна грамота міського голови – вид нагороди, заохочення
окремих громадян і колективів за досягнення у виробничій, державній,
правоохоронній, військовій, творчій, культурно-мистецькій, фізкультурноспортивній, туристичній, громадській та інших сферах діяльності за
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у
створення матеріальних і духовних цінностей, благодійницьку, громадську
діяльність, або інших заслуг перед Городнянською об`єднаною територіальною
громадою та Україною.
2. Почесною грамотою міського голови (далі – Почесна грамота)
нагороджуються колективи, окремі громадяни та працівники підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування,
фізичні особи-підприємці, члени політичних, громадських організацій і
об’єднань, творчих та інших спілок громади, військовослужбовці, громадські
діячі.
Подяка міського голови (далі – Подяка) оголошується окремим
громадянам, працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, органів місцевого самоврядування, фізичним особам-підприємцям,
членам політичних, громадських організацій і об’єднань, творчим та іншим
спілкам міста, громадським діячам.
3. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою, Подякою
здійснюється відкрито, з обговоренням у трудових колективах або громадських
організаціях.
4. Подання щодо відзначення Почесною грамотою, Подякою подається до
загального відділу міської ради підприємствами, установами, організаціями
всіх форм власності, політичними, громадськими організаціями, об’єднаннями,
творчими та іншими спілками міста, тощо не пізніше ніж за 5 днів до дня
нагородження.
5. У поданні про відзначення Почесною грамотою, Подякою зазначаються
конкретні успіхи у сфері виробництва, освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту, інших сферах діяльності, особистий внесок у соціальноекономічний розвиток громади, громадська, благодійницька діяльність. Не
вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів та
інших, які не мають конкретних і вагомих заслуг. Ювілей сам по собі не є
підставою для відзначення.
6. До подання додаються такі документи:
- витяг із рішення зборів колективу;
- характеристика із зазначенням конкретних заслуг особи, яка
пропонується до нагородження;
- лист-подання керівника.

До подання про нагородження Почесною грамотою, Подякою додаються
копії паспорта та реєстраційного номера ОКПП.
7. Подання про відзначення Почесною грамотою, Подякою надані з
порушенням встановлених цим Положенням вимог, не розглядаються.
8. Рішення щодо доцільності нагородження приймає виконавчий комітет
міської ради.
9. Про відзначення Почесною грамотою, Подякою приймається рішення
виконавчого комітету.
10. Загальний відділ міської ради здійснює підготовку проекту рішення
виконкому щодо нагородження, облік і реєстрацію нагороджених в окремому
журналі.
11. Нагородженим колективам, окремим громадянам вручається Почесна
грамота, Подяка за підписом міського голови, завірена гербовою печаткою
разом з пам’ятним подарунком або матеріальним заохоченням у такому розмірі:
-за Почесну грамоту – до 200 гривень;
12. Почесна грамота, Подяка міського голови формуються у рамку, або
ламінуються.
13. Почесною грамотою також можуть бути нагороджені особи, які
раніше були нагороджені Подякою.
14. Повторне нагородження Почесною грамотою, Подякою може бути
здійснене не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження.
15. Відомості про нагородження Почесною грамотою та Подякою
висвітлюються через засоби масової інформації.

Додаток 3
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В ГОРОДНЯНСЬКІЙ ОБ`ЄДНАНІЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та
проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами
місцевого самоврядування Городнянської міської ради, їх посадовими особами.
Громадські слухання є однією з форм участі членів територіальної
громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські
слухання
Територіальна громада Городнянської міської ради (далі – громада) має
право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами
Городнянської міської ради (далі – ради), службовими особами її виконавчих
органів, міським головою (далі – головою), іншими посадовими особами
місцевого самоврядування, під час яких члени громади можуть заслуховувати
їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення,
що належать до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та
врахування їх результатів регулюється Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", цим Положенням, яке є додатком та невід’ємною
частиною Статуту Городнянської об’єднаної територіальної громади, а також
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Стаття 3. Принципи громадських слухань
1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності,
відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та
з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.
2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських
слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти
участь у громадських слуханнях.
4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з
ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом
прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування,
акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на
офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування у спеціальному розділі
"Громадська
участь"
(підрозділ
"Громадські
слухання"),
можуть
розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами
відповідно до вимог цього Положення.
5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку,
встановленому цим Положенням.
6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення
громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників
засобів масової інформації.
7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у
тому числі передвиборчої агітації.
8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами
місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим
Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково
приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення
кожної пропозиції.
Стаття 4. Предмет громадських слухань
1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будьякі питання, що належать до відання місцевого самоврядування Городнянської
міської ради, у тому числі, але не обмежуючись цим:
1)
проекти нормативно-правових актів голови, ради, виконавчих
органів ради;
2)
проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання
в громаді;
3)
звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів
ради, самої ради, її секретаря, керівників виконавчих органів ради та інших
посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ,
організацій;
4)
звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів
послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами
місцевого самоврядування (далі – надавачів послуг);
5) внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів
ради та посадових осіб місцевого самоврядування;
6) інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх
членів громади або її окремих частин (мешканців міста, села, вулиці, будинку);
7) інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в
статті 6 цього Положення.
Стаття 5. Види громадських слухань

1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:
1) всіх членів громади або частини членів громади, які проживають у
місті, селі чи селищі;
2) частини членів громади, що мешкають у межах одного міста, села чи
селища;
3) частини членів громади, що мешкають у межах інших частин міста
(села, селища): вулиці, будинку.
Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Стаття 6. Ініціатори громадських слухань
1. Ініціатором громадських слухань може бути:
1) відповідна кількість членів громади міста (села, селища) чи її частини
(вулиці, будинку) відповідно до розрахунку, передбаченого пунктами 2, 3 цієї
статті;
2) не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій,
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації
населення, що поширюють свою діяльність на територію міста (села, селища)
чи його частину, в межах якої ініціюються громадські слухання;
3) міський голова, міська рада, 1/5 загального складу ради.
2. Кількість членів територіальної громади, звернення яких достатньо для
ініціювання громадських слухань, розраховується таким чином:

Особи, що мешкають на
території
м. Городня
Село, селище

Кількість членів громади,
звернення яких достатньо для
ініціювання громадських слухань
150
30

Якщо чисельність жителів села, селища менше 30 осіб, кількість членів
громади, звернення яких достатньо для ініціювання громадських слухань,
повинна становити не менше половини проживаючих на даній території.
3. У разі проведення громадських слухань у менших частинах міста (села,
селища) (вулиці, будинку) необхідною кількістю є сім членів громади.

Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань
вноситься на ім’я голови у вигляді письмового звернення, оформленого
відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про звернення
громадян", згідно зі зразком, поданим у Додатках 1 або 2 до цього Положення.
2. У письмовому зверненні зазначаються:
1) предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та
інше), що пропонується до розгляду;
2) прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські
слухання (якщо вони відомі);
3) дата, час та місце запланованих громадських слухань;
4) прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої
представляти ініціатора;
5) список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного
комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення
(не більше п’яти).
3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських
слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні
матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських
слухань

1. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового
звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена
посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі ради
приймає одне з таких рішень:
1) зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у
Реєстрі інструментів громадської участі у Городнянській міській раді, що
ведеться відповідно до Додатка 3 до цього Положення;
2) повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до
частини 3 цієї статті;
3) відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських
слухань відповідно до частини 5 цієї статті.
2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку
повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських
слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Реєстрі
інструментів громадської участі у Городнянській міській раді, або підстави
повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави
відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських
слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких
підстав:
1) не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені Законом
України "Про звернення громадян" і статтею 7 цього Положення;
2) звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи
суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання.
Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав
забороняється.
4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом
п’яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти
ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей
строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.
5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських
слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:
1) запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання
місцевого самоврядування;
2) звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо
проведення громадських слухань.
Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.
6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо
проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи
потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо
проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи
обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному веб-сайті ради в
спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ ―Громадські слухання‖)
протягом п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи
підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу
(персональна інформація).

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських
слухань

1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення
організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою

особою або структурним підрозділом в тісній співпраці з ініціатором
громадських слухань.
2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ зобов’язана
організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися
в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу
дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора
громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від
запропонованої дати.
3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації
комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню
громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів,
організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного
підрозділу.

Стаття 10. Підготовка громадських слухань

1. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно
оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань
голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.
2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:
1) предмет громадських слухань;
2) дата, час, місце їх проведення;
3) ініціатор громадських слухань;
4) посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за
своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;
5) особи, що запрошуються на слухання;
6) заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;
7) створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки
слухань;
8) створення в разі необхідності експертних груп.
3. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день
або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні,
розташованому на території відповідної частини Городнянської міської ради.
4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів
проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання,
представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників
комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські
слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських
слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для
перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. Розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань
оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також
розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська
участь" (підрозділ ―Громадські слухання‖) протягом п’яти робочих днів з
моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору
громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі
їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

Стаття 11. Організація громадських слухань ініціаторами
Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно
оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення
громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з
підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за
принципом "мовчазної згоди". Ініціатор сам визначає дату, місце та час
проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що
повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін
до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з
дотриманням вимог цього Положення.
Стаття 12. Інформування громади про проведення
громадських слухань
1. Про організацію та проведення громадських слухань членів громади
повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами
відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх
проведення.
2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення
громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на
офіційному веб-сайті. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших
засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма
доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості
членів громади.
3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про
дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а
також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з
матеріалами громадських слухань у приміщенні ради чи іншому
пристосованому для цього приміщенні.
4. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також
розміщується на дошках оголошень.
Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп
1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора
громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів,
представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань,
уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу, інші

зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з
предметом громадських слухань.
2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів.
Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим
комітетом.
3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових
документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій,
звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам
громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів
порядку денного та регламенту громадських слухань.
4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному вебсайті ради у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ ―Громадські
слухання‖) та можуть поширюватися в засобах масової інформації.
5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням голови
можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з
питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на
громадських слуханнях.
6. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження
виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань
громадської участі у співпраці з ініціатором громадських слухань.
Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Стаття 14. Учасники громадських слухань

1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади
приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські
слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може
вмістити всіх бажаючих членів громади, голова зобов’язаний призначити
додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням.
2. На громадські слухання можуть бути запрошені:
1) народні депутати України, депутати обласної, районної рад;
2) депутати міської ради;
3) представники органів виконавчої влади;
4) представники підприємств, установ та організацій, розташованих на
території міської ради;
5) фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;
6) тощо.

Стаття 15. Реєстрація учасників громадських слухань

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників
громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у
слуханнях.
2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина
України або інший паспортний документ. У списку учасників громадських
слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх
народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи
зареєстрованих.

Стаття 16. Право голосу на громадських слуханнях

1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні члени
громади, що зареєстровані в межах міста, села, селища чи їх окремої частини
(вулиці, будинку), на якій проводяться громадські слухання.
2. Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних
територій, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

Стаття 17. Початок громадських слухань
1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа)
організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа
ініціатора громадських слухань.
2. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори
головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці
особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю
голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та
членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати ради, посадові та
службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних
підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть
бути голова та секретар громадських слухань.
3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку,
підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми
правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть
висловити йому недовіру й обрати нового.
4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол
громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.
5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських
слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час
голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку
голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

Стаття 18. Порядок денний та регламент громадських слухань

1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з
депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами
послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати
питання та вносити пропозиції.
2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції,
висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу
учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути
поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться
(додаються) до протоколу.
3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються
порядок денний та регламент проведення громадських слухань.
4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей
(співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має
обов’язково передбачати:
1) доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених
для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування,
комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується
предмета громадських слухань;
2) виступи представників організаційного комітету та експертних груп
(якщо вони створені), залучених фахівців;
3) час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для
прийняття рішення громадських слухань.
5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх
регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета
громадських слухань.
6. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття
рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було
повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

Стаття 19. Порядок проведення громадських слухань

1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу
учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.
Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися
чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та
регламентом слухань.

2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не
стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент,
використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи
ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм
нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього
Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських
слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення
правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд
питань.
4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативноправових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути
прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де
проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських
слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові
заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в
громадському місці.
5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань
забезпечують сили поліції або добровільні громадські формування для охорони
громадського порядку та Державного кордону України.

Стаття 20. Висвітлення перебігу громадських слухань
1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводиться
їх аудіозапис. Стенограма аудіозапису громадських слухань розміщується на
офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі "Громадська участь"
(підрозділ ―Громадські слухання‖) протягом п’яти робочих днів після
громадських слухань і має бути доступною для ознайомлення впродовж не
менше п’яти років з моменту розміщення.
2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-,
відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.
Стаття 21. Прийняття рішення

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою
більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських
слухань, про що зазначається в протоколі.

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ
РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 22. Протокол громадських слухань

1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується
головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх
проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним
листом.
2. Протокол має містити:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

дату, час і місце проведення громадських слухань;
предмет громадських слухань;
кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;
виклад перебігу слухань;
пропозиції, що були висловлені в ході слухань;
результати голосування;
рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських
слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під
час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.
3. Протокол оформляється згідно з Додатком 4 до цього Положення у
трьох примірниках.
4. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою
особою або структурним підрозділом. Другий примірник уповноважена
посадова особа або структурний підрозділ передає ініціаторові не пізніше
п’яти робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для
ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти
робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення
протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу
розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська
участь" (підрозділ ―Громадські слухання‖) упродовж п’яти робочих днів з дня
проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять
років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому
вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

Стаття 23. Розгляд рішень громадських слухань

1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються
на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету
(залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів
громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за
результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.
2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються
головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими
посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше як
30 календарних днів, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань,
яким надається слово для виступу.
3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій
пропозиції приймають одне з таких рішень:
1) врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні
заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це
посадові особи;
2) відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини
цього рішення;
3) частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і
причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції,
календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.
Стаття 24. Оприлюднення рішення
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі
громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання протягом
п’яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань,
розміщуються на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі
"Громадська участь" (підрозділ ―Громадські слухання‖), а також
оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення
про проведення слухань.
Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І
СЛУЖБОВИХ ОСІБ
Стаття 25. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які
можна оскаржити
1. Члени громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність
службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги
цього Положення, зокрема:
1) безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо
проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію,
невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо
проведення громадських слухань;

2) недотримання посадовими та службовими особами встановлених
строків;
3) невидання головою розпорядження про заходи щодо підготовки
слухань;
4) порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які
стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також
урахування їх результатів;
5) неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації
громадських слухань;
6) порушення порядку проведення громадських слухань;
7) неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами
розгляду протоколу громадських слухань;
8) необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських
слухань;
9) інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного
законодавства.
Стаття 26. Неправомочність громадських слухань
1.Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких
випадках:
1) оголошення про проведення громадських слухань поширене з
порушенням вимог, передбачених статтею 12 цього Положення;
2) кількість посадових чи службових осіб органів місцевого
самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств,
установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом
громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають
право голосу;
3) вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого
порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.
2. Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може
приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників
громадських слухань або зацікавлених членів громади.
3. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися,
голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду їх
результатів підлягають скасуванню або перегляду.
Стаття 27. Прикінцеві положення.
1.Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на
пленарному засіданні міської ради.
2.Питання щодо проведення громадських слухань, не врегульовані цим
Положенням, регулюються відповідно до законодавства України.

ДОДАТОК 1

Зразок письмового звернення від членів територіальної громади
Міському голові
_______________________________________________________
Члена територіальної громади
________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові
Проживає за адресою:
_______________________________________________________
адреса реєстрації із зазначенням номера контактного телефону
(електронної пошти — за наявності)

ЗВЕРНЕННЯ
З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", статей 6-8
Положення Про громадські слухання у громаді, що є невід’ємною частиною
Статуту Городнянської об’єднаної територіальної громади, просимо:
1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті,
селі,
селищі,
вулиці,
будинку
з
такого
предмета:_______________________________________________________
_
____________________________________________________________________
___
проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

2. Запросити на громадські слухання: ________________________________________
прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)
3. Призначити слухання на ________________________________________________
дата, час та місце запланованих громадських слухань;
4. Контактувати
з
особою,
уповноваженою
представляти
ініціаторів
______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, уповноваженої
представляти ініціатора;
5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до
його складу таких осіб:
1)_______________________________________________;
2).....

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з
підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

6. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені
Положенням
Про
громадські
слухання
у
громаді,
за
адресою:______________________.
До звернення додаємо:
1. Список членів територіальної громади, які підписали це звернення, на
____ арк.
2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк.
Дата
особи,

підпис

ім’я та

прізвище

зазначеної в заголовку

Список членів територіальної громади, які підписали звернення з
ініціативою щодо проведення громадських слухань з предмета:
_____________________
№
п/п

1
...
150

Прізвище,
Число,
Адреса реєстрації і
ім’я, по
місяць і рік контактний телефон
батькові
народженн
члена
я
територіально
ї громади

Особистий
підпис

ДОДАТОК 2
Зразок письмового звернення від осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини 1
статті 6 цього Положення
Офіційний бланк організації (за наявності)
Міському голові
_______________________________________________________

______________________________________________
_____
Юридична адреса організації (якщо не на офіційному бланку)

№_________ від ____________
ЗВЕРНЕННЯ
З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", статей 6-8
Положення Про громадські слухання у громаді, просимо:
1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у місті,
селі,
селищі,
вулиці,
будинку
з
такого
предмета:_______________________________________________________
_
проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду;

2. Запросити на громадські слухання: ________________________________________
прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)
3. Призначити слухання на ________________________________________________
дата, час та місце запланованих громадських слухань;
4. Контактувати
з
особою,
уповноваженою
представляти
ініціаторів
______________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;
5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до
його складу таких осіб:
1)_______________________________________________;
2)...
прізвища, посади та контакти не більше 5 осіб, що могли б увійти до складу організаційного
комітету з підготовки громадських слухань (якщо є необхідність його створення).

6. Надати відповідь в письмовій формі, в порядку та строки, передбачені
Положенням
Про
громадські
слухання
у
громаді,
за
адресою:______________________.
До звернення додаємо:
1. Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що підписали це
звернення, на ____арк.;
2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ______ арк.
посада особи,
яка підписує звернення

підпис

ім’я та прізвище

Список юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які підписали
колективне звернення з ініціативою щодо проведення громадських
слухань з предмета:___________________________________________
№
п/
п

Найменуван
ня
юридичної
особи чи
фізичної
особи –
підприємця

Прізвище,
ім’я, по
батькові,
посада особи,
уповноваженої
підписувати
таке
звернення від
імені
юридичної
особи

Юридична
адреса і
контактний
телефон

Підпис
уповноваженої
особи і печатка
(за наявності)

ДОДАТОК 3
У розділі "Громадські слухання" Реєстру інструментів громадської
участі Городнянської міської ради обов’язково зазначаються:
1. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації письмового
звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань.
2. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію
ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення
письмового звернення для усунення недоліків або відмови у реєстрації
ініціативи.
3. Дата та номер реєстрації ініціативи щодо проведення громадських
слухань.
4. Ініціатори громадських слухань.
5. Предмет громадських слухань.
6. Вид громадських слухань.
7. Дата і номер розпорядження голови про заходи з підготовки громадських
слухань.
8. Способи поширення інформаційного повідомлення про організацію і
проведення громадських слухань.
9. Прізвище, ім’я, по батькові та назва посади особи, відповідальної за
організацію громадських слухань.
10.Дата, час і місце проведення громадських слухань.
11.Прізвище, ім’я, по батькові головуючого та секретаря громадських
слухань.
12.Кількість зареєстрованих учасників.
13.Кількість учасників, наділених правом голосу.
14.Рішення громадських слухань (підтримані пропозиції під час
голосування).
15.Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації протоколу
громадських слухань.
16.Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування, яким
скеровано пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань.
17.Номер і дата рішення, розпорядження чи наказу, винесеного за
результатами розгляду органами, посадовими та службовими особами
місцевого самоврядування пропозицій громадських слухань, викладених
у протоколі.
18.Інформація про виконання прийнятих посадовими та службовими
особами місцевого самоврядування рішень за результатами розгляду
пропозицій громадських слухань.
19.Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та службових
осіб, які порушили вимоги Положення Про громадські слухання у
громаді.

ДОДАТОК 4
ПРОТОКОЛ
громадських слухань ____________________________________________
вид громадських слухань та їх предмет
____________________________________________
"____"____________ 20____ року
Місце проведення: __________________________________
Час проведення:_____________________________________
Присутні:
Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у
Додатку 1 до цього протоколу).
З них наділені правом голосу _____ учасників.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання порядку денного, що обговорювалося
4. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання порядку денного, що обговорювалося
5. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання порядку денного, що обговорювалося
1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
СЛУХАЛИ:
1.
ВИСТУПИЛИ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" – ________;
"Проти" – ________;
"Утрималися" – ________;
УХВАЛИЛИ:
Обрати головуючим слухань:
Прізвище, ім’я,
Адреса реєстрації та контакти
по батькові

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань
СЛУХАЛИ:
1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.
ВИСТУПИЛИ:
1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" – ________;
"Проти" – ________;
"Утрималися" – ________;
УХВАЛИЛИ:
1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:
1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
2. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
2. Затвердити такий регламент громадських слухань:
на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин;
на доповідь – до ___ хвилин;
на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин;
відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ хвилин;
на виступи експертів – до ___ хвилин;
на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

3. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання, яке порушується
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання, яке порушується
ВИСТУПИЛИ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" – ________;
"Проти" – ________;
"Утрималися" – ________;
УХВАЛИЛИ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
4. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання, яке порушується
СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання, яке порушується
ВИСТУПИЛИ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" – ________;
"Проти" – ________;
"Утрималися" – ________;
УХВАЛИЛИ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
5. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання, яке порушується
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо ________________________________________________.
питання, яке порушується
ВИСТУПИЛИ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" – ________;
"Проти" – ________;
"Утрималися" – ________;
УХВАЛИЛИ:
Визнати ситуацію щодо ________________________________________
питання, яке порушується
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
Голова слухань ________________ _____________________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Секретар слухань ________________ _____________________
(прізвище та ініціали) (підпис)

Додаток 1
до Протоколу ___________громадських слухань з предмета:
____________________________________________________________________
__
____________________________________________
від "___"____________20 ___ р.
СПИСОК
реєстрації учасників громадських слухань
____________________________________________________________________
___
вид громадських слухань та їх предмет
________________________________________________
"____"_____________ 20 __ року м. N
№
п
/
п
1.

Прізвище,
ім’я,
по батькові

Число,
місяць,
рік
народжен
ня

Адреса
реєстрації та
контакти

Місце
праці або
рід занять

Підпис

2.

…

…

Голова слухань _________________ ______________________________
Секретар слухань _________________ ______________________________

Додаток 4
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗВІТУВАННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ, СТАРОСТ, ПОСТІЙНИХ
КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ДЕПУТАТІВ ГОРОДНЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про звітування міського голови, старост, постійних
комісій міської ради та депутатів Городнянської міської ради (надалі Положення) визначає порядок звітування міського голови, старост, постійних
комісій міської ради та депутатів міської ради перед міською радою та членами
Городнянської територіальної громади.
Положення розроблене відповідно до Європейської хартії місцевого
самоврядування, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про статус депутатів місцевих рад", "Про добровільне об`єднання
територіальних громад", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та
іншого діючого законодавства України.
1.2. Звіт - це публічна інформація міського голови, старост, постійних
комісій міської ради та депутатів міської ради про свою роботу, виконання
завдань, доручень за певний період.
1.3. Звітування міського голови, старост, постійних комісій міської ради
та депутатів міської ради здійснюється з метою інформування, оцінки їх
роботи, надання доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.
1.4. Завдання звітування:
1.4.1. Забезпечення прозорості, відкритості і демократичності системи
місцевого самоврядування.
1.4.2. Забезпечення впливу громадськості на прийняття та виконання
рішень у сфері місцевого самоврядування.
1.4.3. Сприяння громадському контролю за діяльністю депутатів, органів
та посадових осіб місцевого самоврядування.
1.5. Про свою роботу звітують:
1.5.1. Міський голова перед Городнянською територіальною громадою та
перед міською радою.
1.5.2. Старости перед територіальною громадою (жителями кожного
села/селища відповідного старостинського округу).
1.5.3. Постійні комісії міської ради перед міською радою.
1.5.4. Депутати міської ради перед територіальною громадою (виборцями
відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян).
1.6. Міська рада та її виконавчі органи сприяють у підготовці та
проведенні звітування міського голови, старост, постійних комісій міської ради
та депутатів міської ради.
1.7. Письмові звіти міського голови, старост, рішення органів та
посадових осіб, прийняті за результатами звітування, розміщуються на

офіційному веб-порталі Городнянської міської ради в мережі Інтернет у розділі
―Звітність‖ і мають бути доступними для ознайомлення.
2. ЗВІТУВАННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
2.1 Звіт
міського голови перед Городнянською територіальною
громадою.
2.1.1. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу
перед територіальною громадою у спосіб, що забезпечує можливість членам
територіальної громади поставити запитання та отримати відповідь (скликання
загальних зборів, проведення окремих зустрічей у населених пунктах,
колективах, організаціях тощо).
2.2. Звітування міського голови відбувається у кілька етапів:
2.2.1. Попереднє оприлюднення письмового звіту.
2.2.2. Обговорення.
2.2.3. Проведення відкритої зустрічі з членами територіальної громади.
2.3. Звітування міського голови проводиться до 30 квітня року наступного
за звітним.
2.4. Письмовий звіт міського голови, а також інформація про час, місце та
спосіб організації звітування, розміщується не пізніше як за місяць для
обговорення його на офіційному веб-порталі Городнянської міської ради в
мережі Інтернет у розділі ―Звітність‖ (підрозділ ―Звітування міського голови‖).
Окрім того, інформація про час, місце та спосіб організації звітування
розміщується в друкованому виданні «Новини Городнянщини» та може
поширюватися в будь-яких засобах масової інформації, соціальних мережах,
усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої
кількості членів територіальної громади.
2.5. Звіт міського голови перед територіальною громадою повинен
містити:
- інформацію про виконання передвиборчої програми;
- інформацію про план, оголошений на попередньому звітуванні із
зазначенням результатів виконання запланованих заходів, причин можливого
відступу (зміни) від плану, а також причин невиконання (неповного виконання)
окремих пунктів попереднього плану;
- відомості про його особисту діяльність як головної посадової особи
територіальної громади, досягнуті результати;
- плани на наступний рік;
- детальну інформацію про витрати з місцевого бюджету за звітний період;
- відповіді на поставлені членами територіальної громади запитання,
висловлені зауваження та надані пропозиції.
2.6. Витрати, пов'язані з проведенням звіту міського голови перед
територіальною громадою, здійснюються за рахунок міського бюджету у межах
видатків, затверджених на ці цілі.
2.7. Звіт міського голови перед міською радою.
2.7.1. Міський голова на вимогу не менш як половини депутатів міської
ради від загального складу ради на пленарному засіданні міської ради звітує
про роботу виконавчих органів міської ради.
2.7.2. У вимозі депутатів міської ради може бути вказаний перелік питань,
які потребують окремого розгляду у межах звіту.

2.7.3. Слухання на пленарному засіданні звіту міського голови
здійснюється у такому порядку:
- доповідь міського голови про роботу виконавчих органів ради за звітний
період та інформація про хід і результати виконання затверджених програм
соціально-економічного розвитку;
- відповіді на запитання депутатів міської ради.
2.8. За результатами звіту міського голови міською радою приймається
рішення, яке містить, при потребі, доручення та рекомендації міської ради,
скеровані на реалізацію повноважень міського голови, передбачених
законодавством та Статутом Городнянської об`єднаної територіальної громади.
2.9. Рішення міської ради, прийняте за результатами звіту міського голови
розміщується на офіційному веб-порталі Городнянської міської ради в мережі
Інтернет у розділі ―Нормативно-правові акти‖ (підрозділ ―Рішення міської
ради‖).
3. ЗВІТУВАННЯ СТАРОСТ
3.1. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед
жителями кожного села/селища відповідного старостинського округу. Спосіб
звітування має забезпечувати можливість жителям поставити запитання та
отримати відповідь під час проведення відкритої зустрічі.
3.2. Звітування старости проводиться до 30 квітня року наступного за
звітним. Звітування має відбутися до звітування міського голови, або разом з
ним.
3.3. Інформація про час, місце та спосіб організації звітування,
розміщується не пізніше як за сім днів в вигляді оголошень на території
відповідного населеного пункту. Окрім того, інформація про час, місце та
спосіб організації звітування може поширюватися в будь-яких засобах масової
інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою
ознайомлення з нею якомога більшої кількості членів територіальної громади.
3.4. Звіт старости перед громадою відповідного старостинського округу
повинен містити:
- відомості про його діяльність як виборної посадової особи, наділеної
повноваженнями;
- інформацію про його роботу як члена виконавчого комітету;
- відомості про вчинення нотаріальних дій, здійснення державної
реєстрації актів цивільного стану;
- складення протоколів про адміністративні правопорушення, в разі
уповноваження;
- кількість здійснених прийомів громадян; отриманих звернень громадян,
наданих на них відповідей; отриманих доручень голови ради тощо;
- відповіді на поставлені запитання, висловлені зауваження та надані
пропозиції.
3.5. Витрати, пов'язані з проведенням звіту старост перед громадою
відповідного старостинського округу, здійснюються за рахунок міського
бюджету у межах видатків, затверджених на ці цілі.

3.6. Письмові звіти старост розміщуються на офіційному веб-порталі
Городнянської міської ради в мережі Інтернет у розділі ―Звітність‖ (підрозділ
―Звітування старост‖).
4. ЗВІТУВАННЯ ПОСТІЙНИХ
КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ
4.1. Постійні комісії міської ради періодично, але не рідше одного разу на
рік, зобов'язані звітувати про свою роботу на пленарному засіданні міської
ради.
4.2. Міська рада самостійно визначає форму проведення звітів постійних
комісій міської ради. Звітування проводиться до 31 березня року наступного за
звітним.
4.3. Звіти постійних комісій міської ради повинні містити відомості про їх
роботу у міській раді, участь в обговоренні, прийнятті та в організації
виконання рішень міської ради за попередній рік.
4.4. За результатами звіту постійної комісії міської ради приймається
рішення міської ради, яке може містити при потребі, доручення та рекомендації
міської ради, спрямовані на реалізацію повноважень постійної комісії міської
ради, передбачених законодавством та Статутом Городнянської об`єднаної
територіальної громади. Рішення міської ради прийняте за результатами звіту
постійної комісії міської ради оприлюднюється на офіційному веб-порталі
Городнянської міської ради в мережі Інтернет у розділі ―Нормативно-правові
акти‖ (підрозділ ―Рішення міської ради‖).
5. ЗВІТУВАННЯ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ
5.1. Депутати міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік,
особисто звітують про свою роботу перед територіальною громадою.
5.2. Міська рада визначає орієнтовні терміни проведення звітів депутатів
перед територіальною громадою на підставі поданих пропозицій. Орієнтовні
строки звітування затверджуються рішенням ради до березня кожного року і
розміщуються на офіційному веб-порталі Городнянської міської ради в мережі
Інтернет у розділі ―Звітність‖ (підрозділ ―Звітування депутатів‖). Звітування
відбувається впродовж двох місяців і має завершитися до 30 квітня року
наступного за звітним.
5.3. Звіт депутатів міської ради повинен містити відомості:
5.3.1. Про їх діяльність у міській раді та в її органах.
5.3.2. Про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та
інших комісій міської ради.
5.3.3. Про прийняті міською радою та її виконавчими органами рішення,
про хід їх виконання, про їхню участь в обговоренні, прийнятті та в організації
виконання рішень міської ради.
5.3.4. Про роботу депутата міської ради з виборцями (особистий прийом
громадян тощо), виконання їх доручень, відповіді на поставлені запитання.
5.3.5. Інші важливі для життєдіяльності громади питання.
5.4. Інформація про час, місце та спосіб організації звітування,
розміщуються не пізніше як за 7 днів до дня звітування на офіційному веб-

порталі Городнянської міської ради в мережі Інтернет у розділі ―Звітність‖
(підрозділ ―Звітування депутатів‖). Також вона може поширюватися в будьяких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах,
усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої
кількості членів територіальної громади.
5.5. Депутат міської ради зобов’язаний прозвітувати про свою роботу в
будь-який час на вимогу загальних зборів виборців за місцем проживання,
трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
5.6. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів міської ради перед
територіальною громадою, здійснюються за рахунок міського бюджету у межах
видатків, затверджених на ці цілі.
5.7. За результатами звітування депутати міської ради на пленарному
засіданні міської ради інформують міську раду та її виконавчі органи щодо
результатів обговорення їх звіту, зауважень і пропозицій, висловлених
виборцями на адресу міської ради та її виконавчих органів, а також про
доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на
пленарному засіданні міської ради.
6.2. Питання щодо проведення звітування, не врегульовані цим
Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства
України.
6.3. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть
відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Додаток 5
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
І. Загальні положення
1.1. Це Положення про органи самоорганізації населення Городнянської
територіальної громади (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок
організації та діяльності органів самоорганізації населення громади.
1.2. Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке
значення:
- органи самоорганізації населення – представницькі органи, що
утворюються жителями, які на законних підставах проживають на території
міста, сіл та селищ громади для вирішення завдань місцевого значення у межах,
визначених Законами України «Про органи самоорганізації населення», «Про
місцеве самоврядування в Україні»;
- власні повноваження органу самоорганізації населення – повноваження,
надані міською радою органу самоорганізації населення відповідно до
Конституції та законів України.
1.3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
- створення умов для участі жителів громади у вирішенні питань
місцевого значення в межах Конституції і законів України;
- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
- участь у реалізації заходів програм соціально-економічного,
культурного розвитку громади, інших місцевих програм.
1.4. Органи самоорганізації населення територіальної громади діють на
підставі Конституції України, Законів України «Про органи самоорганізації
населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих
актів, рішень Городнянської міської ради, Статуту територіальної громади,
цього Положення, рішень зборів жителів громади за місцем проживання, які їх
обрали.
1.5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення:
- законність;
- гласність;
- добровільність щодо взяття окремих повноважень Городнянської
міської ради;
- територіальності;
- виборність;
- підзвітність, підконтрольність та відповідальність перед жителями, які
обрали орган самоорганізації населення.
1.6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації
населення:

1.6.1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в
порядку, визначеному Законом України «Про органи самоорганізації
населення», можуть жителі, які на законних підставах постійно проживають на
відповідній території, є дієздатними та досягли повних 18 років.
1.6.2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які
проживають на території громади, на участь у відповідному органі
самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, мовних або інших ознак.
1.7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення:
1.7.1. Орган самоорганізації населення утворюється за територіальною
ознакою.
1.7.2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може
бути:
- село, селище;
- вулиця з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
- багатоквартирний будинок або декілька будинків.
2. Порядок створення органу самоорганізації населення
2.1. Порядок обрання органу самоорганізації населення:
2.1.1. Орган самоорганізації населення обирається зборами жителів за
місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом
відкритого голосування жителів, які на законних підставах проживають на
відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на
день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких
визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації
населення визначається зборами жителів за місцем проживання.
2.1.2. Організація проведення зборів жителів за місцем проживання
покладається на загальний відділ міської ради. Контроль за підготовкою та
проведенням таких зборів покладається на секретаря міської ради.
2.1.3. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника,
секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення
вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів
жителів за місцем проживання.
2.1.4. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково
відкликані за рішенням зборів жителів за місцем проживання, що утворили
даний орган.
2.1.5. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання,
обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу
органу самоорганізації населення здійснюється зборами жителів за місцем
проживання в порядку, встановленому цим Положенням.
2.2. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк
повноважень Городнянської міської ради, якщо інше не передбачено
відповідним рішенням ради.
2.3. Легалізація органу самоорганізації населення здійснюється шляхом
письмового повідомлення про заснування.

3. Повноваження органів самоорганізації населення
3.1. Власні повноваження органу самоорганізації населення:
3.1.1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів села, селища,
вулиці, будинку у міській раді, місцевих органах виконавчої влади;
3.1.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її
виконавчих органів, розпоряджень міського голови;
3.1.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих
програм соціально-економічного і культурного розвитку громади та проектів
місцевого бюджету;
3.1.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у
здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,
проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані
садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні
дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за
інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні
бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
3.1.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у
здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації
наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів,
комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
3.1.6. Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які
проживають на території діяльності органу самоорганізації населення,
житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт;
3.1.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям
культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої,
спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту;
3.1.8. Сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної
культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових
звичаїв та обрядів;
3.1.9. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим
та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до
міської ради або її виконавчих органів;
3.1.10. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за
додержанням вимог пожежної безпеки;
3.1.11. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні ними громадського порядку;
3.1.12. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян, видавати
довідки за місцем вимоги на їх запит;
3.1.13. Сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з
виборцями, прийому громадян, проведенні іншої роботи у виборчих округах;

3.1.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших
питань.
3.2. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня
його легалізації в порядку, встановленому Законом України «Про органи
самоорганізації населення».
3.3. Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути
позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в
установленому законом порядку, крім випадків, передбачених нормами Закону
України «Про органи самоорганізації населення».
4. Фінансова та матеріальна основи органу самоорганізації населення
4.1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення
можуть бути:
- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
4.2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує отримані
фінансові ресурси.
5. Організація діяльності органу самоорганізації населення
5.1. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення:
5.1.1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє
місцезнаходження, час роботи і прийом громадян у порядку та у спосіб, що не
суперечать чинному законодавству України.
5.1.2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує
про свою діяльність на зборах жителів за місцем проживання.
5.1.3. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації
населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати
засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом
самоорганізації населення.
5.2. Організація роботи органу самоорганізації населення:
Органи самоорганізації населення реалізують свої функції та повноваження
відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та цього
Положення.
5.3. Рішення органу самоорганізації населення:
5.3.1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його
повноважень, може приймати рішення рекомендаційного або організаційнорозпорядчого характеру.
5.3.2. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.
5.3.3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають
чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його
повноважень, зупиняються відповідним рішенням міської ради.
5.4. Члени органу самоорганізації населення, як правило, виконують свої
обов'язки на громадських засадах (безоплатно).
5.5. Повноваження керівника органу самоорганізації населення:

5.5.1. Керівник органу самоорганізації населення – особа, яка обирається
зборами жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації
населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційнорозпорядчих функцій у порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
5.5.2. Керівник органу самоорганізації населення:
- організовує роботу цього органу;
- скликає і проводить його засідання;
- організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;
- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу
самоорганізації населення;
- представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;
- виконує доручення органу самоорганізації населення;
- здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про органи
самоорганізації населення» та іншими законами України, а також прийнятим
відповідно до них Положенням.
5.5.3. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або
неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його
повноваження виконує секретар в порядку і межах, передбачених відповідним
Положенням.
5.6. Повноваження секретаря органу самоорганізації населення:
5.6.1. Секретар органу самоорганізації населення:
- організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та
питань, що виносяться на його розгляд;
- забезпечує ведення діловодства;
- забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та
організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;
-. контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;
- виконує інші передбачені Положенням обов'язки.
6. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення
6.1. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення
в межах своїх повноважень здійснюють збори жителів за місцем проживання.
6.2. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути
достроково припинені у разі:
- невиконання рішень міської ради - за рішенням міської ради, яка дала
дозвіл на його створення:
- невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання або
невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням
зборів жителів за місцем проживання;
- порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства –
за рішенням суду.
- у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, у межах яких вони
діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням
(переселенням) жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.
6.3. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно
до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та цього
Положення.

7. Гарантії діяльності та відповідальність за порушення законодавства
про органи самоорганізації населення
7.1. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення:
7.1.1. Міська рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи ради, їх
структурні підрозділи та посадові особи у межах компетенції та наданих
повноважень сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх
повноважень і координують їх діяльність.
7.1.2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації
населення, крім випадків, передбачених законом.
7.1.3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у
засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів
ради та їх структурних підрозділів з питань, що стосуються їх діяльності, а
також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з
правом дорадчого голосу.
7.2. Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових
осіб за порушення законодавства.
7.2.1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення, їх
керівників та членів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку
до Городнянської міської ради, її виконавчого комітету, або до суду.
7.2.2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що
суперечать Конституції і законам України, іншим нормативно-правовим актам,
цьому Положенню, рішенням міської ради, її виконавчого комітету, інших
виконавчих органів та їх посадових осіб, розпорядженням міського голови, а
також рішенням зборів жителів за місцем проживання, місцевого референдуму,
може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації
населення або позбавлення його повноважень в установленому порядку.
8. Перехідні та прикінцеві положення
8.1. Зміни до цього Положення вносяться виключно на підставі рішення
міської ради, прийнятого у межах її компетенції.
8.2. У разі зміни чинного законодавства України з питань регламентації
діяльності органів самоорганізації населення та розбіжностей норм
законодавства з нормами цього Положення, чинними є виключно норми
відповідного Закону України, на підставі яких вносяться відповідні зміни до
цього Положення.

Додаток 6
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу
1. Місцева ініціатива – одна із форм безпосередньої участі членів
Городнянської об`єднаної територіальної громади (далі – членів громади) у
здійсненні місцевого самоврядування.
2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з питань, які мають
важливе значення для територіальної громади, віднесені до відання місцевого
самоврядування та належать до компетенції ради.
3. У порядку місцевої ініціативи проекти рішень вносяться членами
громади на розгляд Городнянської міської ради (далі – ради) відповідно до
Статуту Городнянської об`єднаної територіальної громади, регламенту ради
діючого скликання з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
4. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами
територіальної громади, які мають право голосу, зареєстрованими відповідно
до законодавства України.
Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи
Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені
до відання місцевого самоврядування та належать до компетенції ради. Не
можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать
Конституції України, а також пропозиції, реалізація яких виходить за межі
повноважень міської ради чи зачіпає інтереси територій поза межами
юрисдикції міської ради.
РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ
Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи
Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд ради може бути
ініціативна група у складі не менше п’яти членів територіальної громади, які
мають право голосу.
Стаття 4. Подання місцевої ініціативи

1. Для внесення проекту рішення для розгляду на сесії ради з ініціативи
членів територіальної громади на ім’я міського голови подається повідомлення
про внесення місцевої ініціативи, оформлене згідно з Додатком 1 до цього
Положення.
2. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково
зазначається:
1) повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої
ініціативи;
2) повний текст проекту рішення ради, підготовленого в порядку місцевої
ініціативи (за виключенням бюджетного обґрунтування) та пояснювальна
записка до нього;
3) прізвища, імена і по батькові, адреси реєстрації та контакти членів
ініціативної групи;
4) прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника
ініціативної групи.
3. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на
підписних листах, оформлених відповідно до Додатка 2 до цього Положення,
які додаються до повідомлення про внесення місцевої ініціативи.
4. У разі необхідності міський голова чи особа, яка виконує його
обов’язки, протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації місцевої
ініціативи доручає виконавчому апарату міської ради та її виконкому
підготовку:
1) юридичного аналізу;
2) фінансового обґрунтування, висновки та рекомендації, передбачені
вимогами регламенту ради, а також аналізу регуляторного впливу рішення в
разі необхідності.
5. До проекту рішення ради, запропонованого ініціативною групою,
додаються документи, зазначені у п. 1 та 2 статті 4 цього Положення.
Стаття 5. Збір підписів членів територіальної громади
1. Для внесення проекту рішення у порядку місцевої ініціативи на розгляд
ради ініціативній групі необхідно зібрати підписи членів територіальної
громади, які мають право голосу.
2. Кількість членів територіальної громади, які підтримали місцеву
ініціативу, має бути не меншою від 50 членів територіальної громади.
Стаття 6. Реєстрація місцевої ініціативи
1. З моменту отримання радою повідомлення про внесення місцевої
ініціативи для розгляду на сесію Городнянської міської ради відповідні
спеціалісти виконавчого апарату міської ради та її виконкому, за резолюцією
міського голови, зобов’язані:
1) протягом одного робочого дня зареєструвати повідомлення про
внесення місцевої ініціативи, включаючи вимоги Додатку 3;
2) протягом п’яти робочих днів забезпечити розміщення повного тексту
повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також усіх додатків до нього,

на офіційному веб-сайті ради, при цьому вилучаються відомості про фізичну
особу (персональні дані фізичної особи).
Стаття 7. Перевірка поданих документів
Відповідні виконавчі органи міської ради, за резолюцією міського голови
або особи, яка виконує його обов’язки протягом 10 днів з моменту реєстрації
повідомлення про внесення місцевої ініціативи, перевіряють відповідність
поданих документів вимогам, встановленими чинним законодавством та
нормами цього Положення, та надають відповідні висновки та пропозиції. В
разі необхідності, за резолюцією міського голови, висновки готуються
відповідними профільними комісіями міської ради. Ініціативна група має право
брати участь у роботі відповідних виконавчих органів міської ради та
засіданнях постійних комісій з питань місцевої ініціативи.
Якщо подані документи не відповідають вимогам Конституції України,
Законів України та цьому Положенню, вони повертаються ініціативній групі
секретарем міської ради з врахуванням висновків виконавчих органів ради та
профільних комісій міської ради, з відповідним обґрунтуванням.
В разі відповідності поданих документів вимогам Конституції України,
Законів України, регламенту Городнянської міської ради, секретар міської ради
вносить на розгляд чергової сесії міської ради рішення щодо винесення
вказаної місцевої ініціативи.
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ
Стаття 8. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на засіданні ради
1. Секретар міської ради організовує підготовку місцевої ініціативи до
розгляду на сесії ради відповідно до вимог регламенту ради та норм діючого
законодавства (в тому числі для регуляторних актів з врахуванням Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»).
2. Секретар ради контролює включення поданого проекту рішення ради
до порядку денного найближчої сесії ради, не порушуючи термінів,
встановлених регламентом ради діючого скликання та законів України.
3. Розгляд проекту рішення ради, поданого в порядку місцевої ініціативи,
відбувається за участі членів ініціативної групи. Члени ініціативної групи
завчасно запрошуються на засідання постійних комісій ради та доповідають або
співдоповідають з питань місцевої ініціативи. Неприбуття представників
ініціативної групи на засідання постійних комісій не є перешкодою у розгляді
місцевої ініціативи за умови їх завчасного запрошення.
Стаття 9. Розгляд місцевої ініціативи на пленарному засіданні ради
1.Розгляд проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи,
відбувається у строки та порядку, передбаченими законодавством України в
тому числі Законом України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» та регламентом ради діючого скликання.

2. Постійні або інші комісії ради проводять засідання, на яких
розглядають проекти рішення, подані в порядку місцевої ініціативи за участі
членів ініціативної групи, відповідно до п. 3 ст. 8 цього Положення та
складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність
висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у
включенні питання до порядку денного чергової сесії ради.
Стаття 10. Участь членів ініціативної групи
1. Члени ініціативної групи можуть брати участь у пленарному засіданні
ради під час розгляду проекту рішень ради, поданих у порядку місцевої
ініціативи.
2. Уповноважений представник ініціативної групи має право доповідати
або співдоповідати на засіданні комісій та сесії ради з питання місцевої
ініціативи та надавати відповіді на запитання депутатів ради згідно з
регламентом ради діючого скликання. На прохання доповідача на запитання
депутатів ради можуть відповідати інші члени ініціативної групи, присутні на
сесії ради.
Стаття 11. Ухвалення та оприлюднення рішень з питань місцевої
ініціативи
1. Після обговорення проекту рішення, поданого в порядку місцевої
ініціативи, він обов’язково ставиться на голосування.
2. Рада в межах своїх повноважень може: прийняти проект рішення,
поданий у порядку місцевої ініціативи; відхилити проект рішення, поданий у
порядку місцевої ініціативи або відправити на доопрацювання.
3. Городнянська міська рада може розглянути власний альтернативний
проект рішення з питання місцевої ініціативи виключно після розгляду проекту,
поданого у порядку місцевої ініціативи.
4. За результатами розгляду питань, поданих у порядку місцевої
ініціативи, рада ухвалює рішення.
5. Повторний розгляд питань, які були подані в порядку місцевої
ініціативи та відхилені, можуть бути подані в порядку місцевої ініціативи
повторно не раніше, ніж через півроку.
6. Ухвалене рішення ради за результатами розгляду місцевої ініціативи
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Городнянської міської ради з метою
ознайомлення якомога більшої кількості членів територіальної громади, або
іншим чином, передбаченим законодавством чи рішенням ради.
Стаття 12. Прикінцеві положення.
1. Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на
пленарному засіданні міської ради.
2.Питання щодо внесення місцевих ініціатив, не врегульовані цим
Положенням, регулюються відповідно до законодавства України.

3. Місцеві ініціативи, внесені під час виборчого процесу, розглядаються
виконавчими органами, міською радою та посадовими особами місцевого
самоврядування, після його закінчення.

Додаток 1

Міському голові
____________________________
Ініціативної групи в особі:
____________________________________________
прізвище, ім’я , по батькові, адреса, конт. тел.

____________________________________________
прізвище, ім’я , по батькові, адреса, конт. тел.

____________________________________________
прізвище, ім’я , по батькові, адреса, конт. тел.

____________________________________________
прізвище, ім’я , по батькові, адреса, конт. тел.

____________________________________________
прізвище, ім’я , по батькові, адреса, конт. тел.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення місцевої ініціативи – проекту рішення
членами територіальної громади
Відповідно до статті 9 Закону України "Про місцеве самоврядування" та
статті 4 Положення "Про місцеві ініціативи Городнянської територіальної
громади" просимо:
1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.
2. Прийняти до розгляду в порядку місцевої ініціативи проект рішення
Городнянської міської ради ____________________________________________
повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

3. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої
ініціативи, дати розгляду постійними або іншими депутатськими комісіями,
Городнянською міською радою на пленарному засіданні та іншу важливу
інформацію, пов’язану з розглядом ініціативи, уповноваженого представника
ініціативної групи_________________________________________________;
прізвище, ім’я, по батькові

за поштовою адресою_______________________________________________;
4. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними або іншими
депутатськими комісіями та Городнянською міською радою надати слово для
доповіді з питання місцевої ініціативи уповноваженому представнику
ініціативної групи___________________________________________________.
прізвище, ім’я, по батькові

На підтримку подання цієї
_______________ (цифрами та прописом)
територіальної громади.

До повідомлення додаємо:
1.Проект рішення Городнянської міської ради

місцевої ініціативи зібрано
підписів членів Городнянської

______________________________________________________________
повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

2. Підписні листи в кількості ______________________________________
(цифрами та прописом) аркушів із підписами.
Склад ініціативної групи
Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата та рік
народження

Адреса
реєстрації

"___"___________________ 20 __ року

Контактний телефон,
адреса електронної
пошти (за наявності)

Власноручний
підпис

Додаток 2

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № _____
із підписами членів Городнянської територіальної громади
щодо ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд
Городнянської міської ради проекту рішення
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи
(текст проекту рішення Городнянської міської ради – на звороті)

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата та рік
народження

Паспортні дані

Адреса реєстрації

Особистий
підпис

1
2
3
…

Загальна кількість підписів: ____ (_____________________), з них належно
оформлено ___ (______________________________) цифрами та прописом.

Член ініціативної групи ________________ __________________________
Підпис

Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ __________________________
Підпис

Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ __________________________
Підпис

Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ __________________________
Підпис

Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ __________________________
Підпис

Прізвище та ініціали

Додаток 3

При реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи на розгляд
постійних чи інших комісій ради та/або на пленарному засіданні ради
обов’язково зазначаються:
1. Дата надходження повідомлення про внесення місцевої ініціативи.
2. Дата та номер реєстрації місцевої ініціативи.
3. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію
місцевої ініціативи.
4. Дата передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на
пленарному засіданні ради.
5. Ініціатори внесення місцевої ініціативи (члени ініціативної групи та
кількість зібраних підписів членів територіальної громади або назви
організацій, що подали повідомлення).
6. Предмет місцевої ініціативи (назва проекту рішення ради).
7. Інформація про рух місцевої ініціативи (назви органів ради чи посадові
особи, до яких передана місцева ініціатива з метою підготовки до розгляду на
сесії ради, дати розгляду, участь членів ініціативної групи).
8. Дата, час розгляду місцевої ініціативи на пленарному засіданні ради.
9. Інформація про участь членів ініціативної групи у пленарному
засіданні ради, на якому розглядається місцева ініціатива.
10. Номер і дата рішення ради за результатами розгляду місцевої
ініціативи.
11. У разі якщо місцева ініціатива відправлена на доопрацювання – дата
розгляду доопрацьованої місцевої ініціативи та номер рішення ради за його
результатами.
12. Інформація про виконання рішення ради за результатами розгляду
місцевої ініціативи.
13. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності посадових та
службових осіб, що порушують вимоги Положення про місцеві ініціативи
Городнянської територіальної громади.

Додаток 7
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ЧЛЕНІВ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ
Це Положення встановлює порядок ініціювання, організації та
проведення загальних зборів (конференції) членів Городнянської об’єднаної
територіальної громади, врахування їх результатів органами місцевого
самоврядування та їх посадовими особами.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Поняття загальних зборів членів територіальної громади
1.1. Загальні збори членів територіальної громади (далі - загальні збори) є
однією із форм безпосередньої участі членів територіальної громади у
вирішенні питань місцевого значення, віднесених до компетенції органів
місцевого самоврядування.
Загальні збори - це зібрання членів територіальної громади на засадах
добровільності, гласності для вільного та неупередженого обговорення і
прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення, які враховують
у своїй діяльності органи місцевого самоврядування Городнянської міської
ради та їх посадові особи.
1.2. Члени Городнянської об’єднаної територіальної громади (далі - члени
територіальної громади) - громадяни України, які на законних підставах
проживають на території Городнянської міської ради.
Територія проведення загальних зборів
1.3. Загальні збори скликаються за місцем проживання
територіальної громади, населеного пункту, вулиці, будинку тощо.

членів

Законодавство про загальні збори
1.4. Загальні збори проводяться з урахуванням положень Конституції
України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи
самоорганізації населення", "Про доступ до публічної інформації", "Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та інших
законів України, Постанови Верховної Ради України від 17.12.93 N 3748-XII
"Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем
проживання в Україні" у частині, що не суперечить положенням Конституції
України, рішень Городнянської міської ради, розпоряджень міського голови.
РОЗДІЛ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

На розгляд загальних зборів виносяться будь-які питання місцевого
значення, у тому числі, але не обмежуючись цим:
2.1. У сфері представлення та захисту прав, інтересів жителів відповідної
території у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування та їхніми
посадовими особами:
2.1.1. Обговорення та надання пропозицій до проектів актів
Городнянської міської ради та її виконавчого органу.
2.1.2. Внесення пропозицій до порядку денного пленарних засідань
Городнянської міської ради.
2.1.3. Направлення звернень до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності з питань, вирішення яких є важливими для забезпечення
інтересів членів територіальної громади.
2.2. У сфері забезпечення участі членів територіальної громади у
формуванні та реалізації програм економічного і соціального розвитку
Городнянської міської ради, інших програм:
2.2.1. Обговорення та надання пропозицій щодо спрямування коштів
членів територіальної громади разом з коштами місцевого бюджету,
підприємств, установ та організацій різних форм власності, трудових і
матеріально-технічних ресурсів на будівництво, модернізацію, ремонт і
утримання об'єктів соціальної інфраструктури, благоустрій, на заходи з
охорони навколишнього природного середовища.
2.2.2. Внесення пропозицій щодо передачі або придбання в комунальну
власність об'єктів, з метою забезпечення комунальних, соціальних, культурних,
побутових та інших потреб територіальної громади.
2.2.3. Внесення пропозицій щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам
війни і праці, самотнім особам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим
категоріям малозабезпечених членів територіальної громади в порядку
реалізації територіальних програм у сфері соціального захисту населення.
2.2.4. Обговорення та надання пропозицій щодо питань, пов'язаних із
залученням населення до ліквідації наслідків аварії чи стихійного лиха,
сприяння органам місцевого самоврядування у проведенні робіт з ліквідації цих
наслідків.
2.2.5. Заслуховування та отримання від органів місцевого самоврядування
та їх посадових осіб інформації про стан навколишнього середовища, про
заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення.
2.3. У сфері забезпечення створення, визначення повноважень та
припинення діяльності органів самоорганізації населення:
2.3.1. Прийняття рішення про створення органу самоорганізації
населення, визначення його назви.
2.3.2. Обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти
інтереси жителів - учасників зборів або конференції у Городнянській міській
раді.
2.3.3. Подання заяви до Городнянської міської ради про створення органу
самоорганізації населення.
2.3.4. Визначення строку повноважень персонального складу органу
самоорганізації населення.

2.3.5. Визначення основних завдань та напрямів діяльності органу
самоорганізації населення та обсягів його власних повноважень при його
створенні та в подальшому у межах, визначених Законом України "Про органи
самоорганізації населення".
2.3.6. Визначення території, у межах якої діє орган самоорганізації
населення.
2.3.7. Визначення та зміна кількісного складу органу самоорганізації
населення.
2.3.8. Обрання та переобрання персонального складу (голови, заступників
голови, секретаря та членів) органу самоорганізації населення, визначення умов
оплати керівників цього органу, обирання окремих його членів замість вибулих.
2.3.9. Заслуховування не рідше одного разу на рік звіту про діяльність
органу самоорганізації населення.
2.3.10. Здійснення контролю за фінансовою діяльністю органу
самоорганізації населення у межах своїх повноважень.
2.3.11. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень
органу самоорганізації населення шляхом його саморозпуску.
2.3.12. Вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю органу
самоорганізації населення.
РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПІДГОТОВКИ ДО
ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Ініціатори скликання загальних зборів
3.1. Загальні збори можуть скликатися:
3.1.1. Городнянською міською радою.
3.1.2. Міським головою.
3.1.3. Депутатами Городнянської міської ради.
3.1.4. Органами самоорганізації населення у межах території своєї
діяльності.
3.1.5. Народним депутатом України, обраним у відповідному окрузі, у
межах якого скликаються загальні збори.
3.1.6. Ініціативними групами у складі не менше п'яти членів
територіальної громади, які на законних підставах проживають на відповідній
території та мають право голосу.
Учасники загальних зборів
3.2. У загальних зборах з правом ухвального голосу можуть брати участь
члени територіальної громади, які мають право голосу та на законних підставах
проживають на відповідній території, у межах якої проводяться загальні збори.
3.3. Участь у загальних зборах обов'язкова для ініціаторів скликання
загальних зборів, представників виконавчого органу Городнянської міської
ради, комунальних підприємств та установ, відповідальних за підготовку та
проведення загальних зборів. Відсутність відповідних представників не може
бути підставою для перенесення загальних зборів чи визнання їх такими, що не
відбулися.

3.4. Учасниками загальних зборів з правом дорадчого голосу на
запрошення ініціаторів можуть бути:
3.4.1. Народний депутат України, обраний у окрузі, у межах якого
проводяться загальні збори.
3.4.2. Міський голова, депутати Городнянської міської ради,
представники органів виконавчої влади.
3.4.3. Представники підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності, громадських об'єднань, органів самоорганізації населення,
організацій співвласників багатоквартирних будинків та інших органів
громадянського суспільства.
Порядок подання ініціативи про скликання загальних зборів
4.1. Міський голова Городнянської міської ради видає розпорядження про
скликання загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх
проведення, у якому має бути зазначена така інформація:
4.1.1. Територія проведення.
4.1.2. Дата, час і місце проведення.
4.1.3. Питання порядку денного, запропоновані для розгляду на загальних
зборах.
4.1.4. Структурні підрозділи виконавчого органу міської ради, комунальні
підприємства, установи та організації, які мають сприяти здійсненню заходів з
підготовки і проведення загальних зборів, у тому числі щодо надання
приміщення, забезпечення охорони громадського порядку тощо.
4.1.5. Структурні підрозділи виконавчого органу Городнянської міської
ради, комунальні підприємства, установи та організації, до компетенції яких
належить розгляд питань запропонованого порядку денного та участь яких у
загальних зборах обов'язкова.
4.1.6. Порядок інформування членів територіальної громади про
проведення загальних зборів.
4.2. Городнянська міська рада приймає рішення про скликання загальних
зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення. У рішенні має
бути зазначена наступна інформація:
4.2.1. Територія проведення.
4.2.2. Дата, час і місце проведення.
4.2.3. Питання порядку денного, запропоновані для розгляду на загальних
зборах.
4.2.4. Структурні підрозділи Городнянської міської ради, підприємства,
установи та організації, які мають сприяти здійсненню заходів з підготовки і
проведення загальних зборів, у тому числі щодо надання приміщення,
забезпечення охорони громадського порядку тощо.
4.2.5. Структурні підрозділи Городнянської міської ради, комунальні
підприємства, установи та організації, до компетенції яких належать питання
запропонованого порядку денного та участь яких у загальних зборах
обов'язкова.
4.2.6. Порядок інформування членів територіальної громади про
проведення загальних зборів.

4.3. Народний депутат України та депутати Городнянської міської ради не
пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів письмово
повідомляють міського голову (далі - повідомлення депутата) про їх скликання
із зазначенням наступної інформації:
4.3.1. Ініціатор скликання.
4.3.2. Територія проведення.
4.3.3. Дата, час і місце проведення.
4.3.4. Запропонований список запрошених до участі у загальних зборах
посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади,
представників комунальних підприємств, установ і організацій.
4.3.5. Питання порядку денного, запропоновані до розгляду на загальних
зборах.
4.3.6. Заходи з підготовки і проведення загальних зборів, які потребують
сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади,
комунальних підприємств, установ і організацій, у тому числі щодо надання
приміщення, забезпечення охорони громадського порядку (за потреби).
4.4. Органи самоорганізації населення в установленому порядку
приймають рішення про скликання загальних зборів.
4.5. Органи самоорганізації населення або ініціативні групи не пізніше
ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів надсилають на ім'я
міського голови письмове повідомлення про їх скликання за формою,
наведеною у додатку 1 до цього Положення (далі - повідомлення про скликання
загальних зборів), яке містить таку інформацію про кожного члена органу
самоорганізації населення або ініціативної групи:
4.5.1. Прізвище, ім'я, по батькові.
4.5.2. Дата народження (число, місяць, рік).
4.5.3. Адреса реєстрації місця проживання.
4.5.4. Контактні дані (номери телефонів та/або адреса електронної
пошти).
4.6. У повідомленні про скликання загальних зборів має бути зазначена
така інформація:
4.6.1. Ініціатор скликання (орган самоорганізації населення або
ініціативна група).
4.6.2. Територія проведення.
4.6.3. Дата, час і місце проведення.
4.6.4. Запропонований список запрошених до участі у загальних зборах
посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади,
представників комунальних підприємств, установ і організацій.
4.6.5. Питання порядку денного, запропоновані до розгляду на загальних
зборах.
4.6.6. Заходи з підготовки і проведення загальних зборів, які потребують
сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади,
комунальних підприємств, установ і організацій, у тому числі щодо надання
приміщення, забезпечення охорони громадського порядку (за потреби).
4.7. До повідомлення про скликання загальних зборів також можуть
додаватися інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на
розгляд загальних зборів.

Реєстрація повідомлення депутата чи повідомлення про скликання
загальних зборів
5.1. Повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних
зборів та додані до нього інформаційно-аналітичні матеріали реєструються
виконавчим органом Городнянської міської ради в установленому порядку не
пізніше наступного робочого дня з дня його отримання та передаються
загальному відділу Городнянської міської, який протягом трьох робочих днів з
моменту отримання здійснює перевірку поданих документів на відповідність їх
вимогам законодавства та цього Положення.
5.2. Повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних
зборів у межах строку, встановленого пунктом 5.1 цього Положення, може бути
повернуто для усунення недоліків у випадку, якщо не дотримано вимог пунктів
4.3 - 4.6 розділу III цього Положення. У разі повернення повідомлення депутата
чи повідомлення про скликання загальних зборів ініціатор скликання може
протягом п'яти днів виправити виявлені порушення та повторно подати його на
розгляд.
5.3. У межах строку, встановленого пунктом 5.1 цього Положення,
загальний відділ Городнянської міської ради повідомляє ініціатору в письмовій
формі про прийняте рішення та/або підстави повернення для усунення
недоліків.
5.4. Неподання повідомлення депутата чи повідомлення про скликання
загальних зборів на ім'я міського голови у строки, визначені цим Положенням,
є підставою для визнання їх не чинними, а рішення, ухвалені ними, такими, що
не мають юридичних наслідків.
5.5. Відсутність інформації про результати перевірки поданого на ім'я
міського голови повідомлення про скликання загальних зборів чи повідомлення
депутата не може бути перешкодою для проведення загальних зборів у випадку,
якщо документи подані відповідно до цього Положення.
Підготовка до проведення загальних зборів
6.1. За результатами перевірки повідомлення депутата чи повідомлення
про скликання загальних зборів міським головою визначаються:
6.1.1. Відповідальні за сприяння (за необхідності) у підготовці і
проведенні загальних зборів, у тому числі надання приміщення, забезпечення
охорони громадського порядку, чергування бригади екстреної (швидкої)
медичної допомоги тощо.
6.1.2. До компетенції яких належить вирішення питань запропонованого
порядку денного та участь яких обов'язкова.
6.2. Структурними підрозділами Городнянської міської ради
забезпечується надання ініціаторам скликання загальних зборів інформації
щодо кількості жителів, які проживають на законних підставах на відповідній
території (зареєстровано за місцем проживання), та кількості жителів, які
проживають на законних підставах на відповідній території (зареєстровано за
місцем проживання) і мають право голосу.
6.3. Загальні збори проводяться відповідно до дати, часу та місця,
зазначених у розпорядженні міського голови, рішенні Городнянської міської
ради, повідомленні депутата чи повідомленні про скликання загальних зборів.

6.4. Якщо з об'єктивних причин неможливо організувати проведення
загальних зборів відповідно до дати, часу та місця, зазначених у повідомленні
про скликання загальних зборів чи повідомленні депутата, міський голова може
запропонувати іншу дату, час та місце проведення зборів, але не пізніше
чотирнадцяти робочих днів від початкової дати. Остаточне рішення щодо дати,
часу і місця проведення загальних зборів ухвалюється за згодою їх ініціатора,
про що складається відповідний протокол, який підписують ініціатор та
міський голова.
Інформування про проведення загальних зборів
7.1. Ініціатори проведення загальних зборів доводять інформацію про їх
проведення до жителів відповідної території не пізніше ніж за сім робочих днів
до дня проведення загальних зборів.
7.2. У разі ініціативи щодо скликання загальних зборів на рівні міста або
іншого населеного пункту забезпечується інформування членів територіальної
громади шляхом розміщення інформації на веб-порталі територіальної громади.
7.3. В інформації про проведення загальних зборів зазначаються дата, час
і місце проведення загальних зборів, ініціатор їх скликання та перелік питань,
що виносяться на розгляд.
7.4. Відповідальним структурним підрозділом Городнянської міської
ради, до компетенції якого належить питання оприлюднення інформації про
ініціювання, організацію, проведення загальних зборів, врахування їх
результатів, забезпечується розміщення відомостей на веб-порталі
територіальної громади в розділі «Новини» згідно з додатком 2 до цього
Положення та з врахуванням вимог Закону України "Про захист персональних
даних".
Порядок скликання, організації і проведення конференцій,
оформлення та врахування їх результатів
8.1. У випадках, коли скликання загальних зборів неможливе з
об'єктивних причин, можуть скликатися конференції за участю делегованих
представників відповідних територіальних утворень. Порядок ініціювання,
підготовки і проведення конференцій, оформлення та врахування їх результатів
органами та посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється у
порядку проведення загальних зборів, встановленому цим Положенням.
8.2. На конференції можуть розглядатися та вирішуватися будь-які
питання, віднесені до повноважень загальних зборів, із урахуванням
особливостей щодо їх організації та проведення, встановлених цим
Положенням.
8.3. Конференція є правомочною за умов присутності на ній не менш як
двох третин делегованих представників відповідних територіальних утворень.
8.4. Обрання делегованих представників конференції здійснюється на
загальних зборах, що передують конференції та проводяться в межах
населеного пункту, вулиці, будинку чи іншого територіального утворення (далі
- загальні збори нижчого рівня) у термін не більше ніж один календарний рік, з
оформленням відповідних протоколів.

8.5. У разі проведення конференції під час реєстрації подається протокол
(витяг з протоколу) загальних зборів нижчого рівня за підписами головуючого
та секретаря, на яких прийнято рішення про делегування представника для
участі у цій конференції.
8.6. Норми представництва по обранню делегованих представників на
конференції встановлюються у таких межах:
8.6.1. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має
проводитися на рівні громади - один делегований представник від трьохсот
членів територіальної громади по місту, один делегований представник від села
чи селища.
8.6.2. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має
проводитися на рівні вулиці, - один делегований представник від десятьох
членів територіальної громади, які на законних підставах проживають на даній
вулиці.
8.6.3. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має
проводитися на рівні будинку чи інших дрібніших утворень, - один
делегований представник від десятьох членів територіальної громади, які на
законних підставах проживають у багатоквартирному будинку чи іншому
дрібнішому утворенні.
8.7. Кількість делегованих представників, яких обирають на відповідних
загальних зборах нижчого рівня для подальшої участі у конференціях, є
мінімальною, але може бути збільшена ініціаторами скликання конференції.
8.8. Результати проведення конференції та ухвалені на конференції
рішення оформляються протоколом згідно з додатком 3 до цього Положення.
До протоколу конференції також додаються оригінали протоколів загальних
зборів нижчого рівня, які проводяться попередньо та підтверджують
повноваження делегатів конференції для представлення інтересів громадян.
РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Реєстрація учасників загальних зборів
9.1. Перед початком загальних зборів ініціатор скликання загальних
зборів забезпечує проведення процедури реєстрації їх учасників.
9.2. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється за двома
списками: за списком учасників загальних зборів з правом ухвального голосу та
за списком учасників загальних зборів з правом дорадчого голосу (запрошені,
представники відповідальних структурних підрозділів Городнянської міської
ради, комунальних підприємств, установ та організацій).
9.3. У списках реєстрації учасників загальних зборів з правом ухвального
голосу та з правом дорадчого голосу зазначається така інформація:
9.3.1. Прізвище, ім'я, по батькові.
9.3.2. Дата народження (число, місяць, рік).
9.3.3. Серія і номер паспорта або реквізити тимчасового посвідчення
громадянина України.
9.3.4. Адреса реєстрації місця проживання.
9.3.5. Підпис, що засвідчує участь особи у загальних зборах з правом
ухвального голосу або з правом дорадчого голосу.

9.3.6. Підпис, що засвідчує згоду особи на обробку її персональних даних
у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Особи, незареєстровані у списках реєстрації учасників загальних зборів з
правом ухвального голосу та з правом дорадчого голосу, не можуть брати
участь у загальних зборах.
9.4. Під час реєстрації учасників загальних зборів ініціатори скликання
зборів видають учасникам з правом ухвального голосу мандати для
голосування.
Правомочність загальних зборів
10. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них не менше
половини членів територіальної громади, які зареєстровані на відповідній
території і мають право голосу.
Проведення загальних зборів
11.1. Розпочинає проведення загальних зборів ініціатор (уповноважений
представник) їх скликання.
11.2. Для ведення загальних зборів із числа учасників з правом
ухвального голосу відносною більшістю голосів обирається головуючий
загальних зборів.
11.3. Для ведення протоколу зборів із числа учасників з правом
ухвального голосу відносною більшістю голосів обирається секретар загальних
зборів.
11.4. Для підрахунку голосів учасників загальних зборів відносною
більшістю голосів з числа учасників з правом ухвального голосу обирається
лічильна комісія у складі не менше 3 осіб.
Не можуть бути членами лічильної комісії головуючий і секретар
загальних зборів.
11.5. За пропозицією ініціатора скликання загальних зборів та з
урахуванням думок учасників, загальними зборами простою більшістю голосів
затверджується порядок денний і регламент роботи загальних зборів. Порядок
денний загальних зборів формується тільки з питань, зазначених у
відповідному розпорядженні, рішенні, повідомленні депутата, повідомленні про
скликання загальних зборів, та має передбачати доповіді ініціаторів скликання
загальних зборів і запрошених до участі у загальних зборах посадових осіб
органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників
комунальних підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належить
вирішення питань, що розглядаються на загальних зборах. Не допускається
розгляд на загальних зборах та прийняття рішень із питань, не передбачених
порядком денним.
11.6. Головуючий загальних зборів на основі затвердженого регламенту
загальних зборів:
11.6.1. Оголошує питання, які виносяться на розгляд загальних зборів.
11.6.2. Веде загальні збори та підтримує на них належну дисципліну і
порядок.
11.6.3. Надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування на
підставі даних лічильної комісії.

11.6.4. Може зупинити виступаючого, якщо його виступ не стосується
тематики загальних зборів або перевищує встановлений регламент.
11.6.5. Виконує інші функції та обов'язки з проведення загальних зборів.
11.6.6. Якщо головуючий на загальних зборах зловживає своїм правом і
порушує норми етики, регламенту, учасники загальних зборів можуть
висловити йому недовіру та обрати іншого головуючого загальних зборів.
11.7. Учасники загальних зборів повинні дотримуватися регламенту та
норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що
заважають обговоренню винесених на розгляд питань. Головуючий загальних
зборів може переривати виступаючого, лише якщо його виступ не стосується
питання порядку денного або порушує регламент.
У разі порушення цих вимог будь-яким з учасників загальних зборів
головуючий загальних зборів може зробити йому попередження. У разі, якщо
порушник продовжує порушувати порядок, головуючий загальних зборів може
звернутися до порушника із вимогою залишити загальні збори. При
невиконанні порушником цієї вимоги до нього можуть бути застосовані
примусові заходи як до порушника громадського порядку відповідно до
чинного законодавства.
РОЗДІЛ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕНЬ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Оформлення рішення загальних зборів
12.1. Загальні збори з розглянутих питань приймають рішення.
12.2. Рішення загальних зборів ухвалюють простою більшістю голосів від
загальної кількості учасників загальних зборів з правом ухвального голосу
шляхом відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування визначається
регламентом, затвердженим учасниками загальних зборів.
Рішення загальних зборів підписується головою і секретарем зборів, а з
питань, що передаються на розгляд міської ради, - усіма учасниками зборів, які
підтримують прийняте рішення.
12.3. Результати проведення загальних зборів та прийняті рішення
оформлюються протоколом згідно з додатком 3 до цього Положення. Протокол
підписується головуючим і секретарем загальних зборів та не пізніше трьох
робочих днів після їх проведення надсилається міському голові із супровідним
листом та оригіналом списку учасників загальних зборів.
12.4. У протоколі загальних зборів зазначається така інформація:
12.4.1. Дата, час і місце їх проведення.
12.4.2. Кількість учасників загальних зборів з правом ухвального голосу
та учасників з правом дорадчого голосу.
12.4.3. Легітимність загальних зборів.
12.4.4. Порядок денний загальних зборів.
12.4.5. Виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань
порядку денного.
12.4.6. Результати голосування з кожного окремого питання та інша
інформація.
12.5. Протокол загальних зборів складається у двох примірниках не
пізніше трьох робочих днів після їх проведення та підписується головуючим і

секретарем загальних зборів. Перший примірник протоколу загальних зборів із
супровідним листом надсилається міському голові, другий примірник
протоколу залишається ініціаторові скликання загальних зборів. Завірена
належним чином підписами головуючого та секретаря загальних зборів копія
протоколу не пізніше як на п'ятий день після проведення загальних зборів
оприлюднюється для ознайомлення у місці проведення загальних зборів.
До першого примірника протоколу загальних зборів додається оригінал
списку учасників загальних зборів, які брали в них участь, складений
відповідно до додатка 3 до цього Положення. До другого примірника протоколу
додаються копії зазначених документів, засвідчені підписами секретаря і
головуючого загальних зборів.
12.6. Відповідальним структурним підрозділом Городнянської міської
ради, до компетенції якого належить питання оприлюднення інформації про
ініціювання, організацію, проведення загальних зборів, врахування їх
результатів, забезпечується розміщення на веб-порталі територіальної громади
в розділі «Новини» сканованих протоколів загальних зборів з додатками, з
урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Врахування рішень загальних зборів органами місцевого
самоврядування та їх посадовими особами
13.1. Рішення загальних зборів враховуються міською радою та її
посадовими особами у їх діяльності.
13.2. Міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через один робочий
день після отримання протоколу загальних зборів, своїм дорученням визначає
відповідальну посадову особу (першого заступника, заступника або керуючу
справами виконкому міської ради за опрацювання порушених в рішенні
загальних зборів питань.
Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в рішенні
загальних зборів питань співпрацює з ініціаторами скликання загальних зборів,
зокрема, шляхом проведення нарад для напрацювання можливих шляхів
врахування рішення загальних зборів та сприяє в отриманні ініціаторами
скликання загальних зборів необхідної інформації та матеріалів.
За результатами опрацювання порушених в рішенні загальних зборів
питань відповідальна посадова особа подає міському голові пропозиції щодо
врахування повністю або частково, з обов'язковим зазначенням обґрунтування,
рішення загальних зборів та шляхи такого врахування.
Міський голова може надавати відповідні доручення, видавати
розпорядження чи виступати суб'єктом подання проектів рішень Городнянської
міської ради, спрямованих на врегулювання порушених в рішенні загальних
зборів питань.
Про результати розгляду рішення загальних зборів ініціаторам скликання
загальних зборів повідомляється протягом тридцяти календарних днів з дня
отримання протоколу загальних зборів.
13.3. Ініціатори загальних зборів, або їх представники, мають право бути
присутніми на засіданні постійних комісій Городнянської міської ради, або
пленарному засіданні Городнянської міської ради, на яких розглядається
відповідний проект рішення Городнянської міської ради, а також мають право

на виступ на засіданні цих органів в порядку, визначеному Положенням про
постійні комісії Городнянської міської ради та Регламентом Городнянської
міської ради.
Загальна координація роботи постійних комісій Городнянської міської
ради з розгляду проектів рішень Городнянської міської ради, поданих
загальними зборами, покладається на секретаря Городнянської міської ради.
Секретар Городнянської міської ради повідомляє відповідальному
структурному підрозділу Городнянської міської ради про результати розгляду
на засіданнях постійних комісій Городнянської міської ради та пленарних
засіданнях Городнянської міської ради проектів рішень Городнянської міської
ради, поданих загальними зборами, для повідомлення ініціаторам скликання
загальних зборів та розміщення відомостей на веб-порталі територіальної
громади.
РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Правові наслідки порушення вимог цього Положення
14. Порушення вимог чинного законодавства, що регулює порядок
ініціювання, підготовки, проведення та врахування рішень загальних зборів, у
тому числі цього Положення, може бути підставою для скасування рішень
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що були прийняті після
проведення загальних зборів та суперечать прийнятому на них рішенню. Для
цього ініціатори скликання загальних зборів або інші зацікавлені особи
звертаються до суду.
Чинність рішень загальних зборів
15. Рішення загальних зборів, проведених до введення в дію цього
Положення, чинні, якщо не суперечать діючому законодавству та цьому
Положенню.

ДОДАТОК 1
до Положення про загальні збори
(конференції) членів територіальної
громади

Міському голові
Городнянської міської ради

____________________________________________________________________________
Членів ініціативної групи (або органу самоорганізації населення):
1. ________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)

2. _________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та / або електронної пошти)

3. ________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)

4. _________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)

5. ________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
Відповідно до статті 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 4.5
Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві:

1. Повідомляємо Вам про скликання загальних зборів членів територіальної громади за місцем
проживання на території _______________________________________________________________
(зазначити населений пункт, вулиці, будинку чи іншого територіального утворення).

2. Загальні збори заплановано провести "___" ____________ 20__ року з ____ до ____ год.

у
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
назва та адреса місця проведення загальних зборів

3. До участі у загальних зборах запрошуються:
1) жителі
_____________________________________________________________________________
(назва території, мешканців якої запрошено до участі в загальних зборах)

2) міський голова.
3) народний депутат України, депутати Городнянської міської ради.

4)
___________________________________________________________________________________
прізвища, ім'я, по батькові та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

5) представники ГО, ОСН, ОСББ тощо.
4. На загальних зборах заплановано обговорити такі питання (зазначати перелік всіх заздалегідь
узгоджених питань):
Про _____________________________________________________________________________
Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів

Про___________________________________________________________________________
Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів

Про ______________________________________________________________________________
Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів

5. Просимо оприлюднити інформацію про проведення загальних зборів на веб-порталі
територіальної громади та надати (орендувати) приміщення (за необхідності) в
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(вказати адресу приміщення та зазначити всі заходи, які потребують сприяння з боку органів місцевого
самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій).

До повідомлення додаємо (за наявності):

1. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори, на ____ арк. в ___
прим.
"___" ____________ 20__ року
1.________________________________________

__________________

Прізвище, ім'я, по батькові

підпис

2.________________________________________

__________________

Прізвище, ім'я, по батькові

підпис

3.________________________________________

__________________

Прізвище, ім'я, по батькові

підпис

4.________________________________________

__________________

Прізвище, ім'я, по батькові

підпис

5.________________________________________

__________________

Прізвище, ім'я, по батькові

підпис

ДОДАТОК 2
до Положення про загальні збори
(конференції) членів
територіальної громади

На веб-порталі територіальної громади обов'язково зазначаються:
1. Дата і номер розпорядження міського голови чи рішення Городнянської
міської ради про скликання загальних зборів; дата і номер реєстрації вхідної
кореспонденції - повідомлення депутата чи повідомлення про скликання
загальних зборів.
2. Територія загальних зборів.
3. Ініціатор загальних зборів.
4. Питання, що виносяться на загальні збори.
5. Дата, час і місце проведення загальних зборів.
6. Прізвище, ім'я, по батькові головуючого та секретаря загальних зборів.
7. Загальна кількість зареєстрованих учасників.
8. Кількість учасників, наділених правом ухвального голосу.
9. Кількість учасників, наділених правом дорадчого голосу.
10. Рішення загальних зборів (підтримані пропозиції під час голосування).
11. Дата надходження до Київської міської ради та вхідний номер реєстрації
протоколу загальних зборів (рішення загальних зборів).
12. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади та їх посадові
особи, яким скеровані рішення загальних зборів.
13. Результати розгляду Городнянською міською радою, виконавчим органом
Городнянської міської ради та їх посадовими особами рішення загальних
зборів.
14. Інформація про виконання прийнятих Городнянською міською радою та їх
посадовими особами рішень за результатами розгляду рішення загальних
зборів.
15. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності Городнянської міської
ради, їх посадових осіб, що порушили вимоги цього Положення (за наявності).

ДОДАТОК 3
до Положення про загальні збори
(конференції) членів територіальної
громади

ПРОТОКОЛ
загальних зборів членів територіальної громади
"___" ____________ 20__ року.
Місце проведення: __________________________________________________________________
Час проведення: ________________________________________________________________________
Присутні:
Учасники загальних зборів членів територіальної в кількості _____ осіб (список - у додатку 1 до
цього протоколу).
З них наділені правом ухвального голосу - _____ учасників, правом дорадчого голосу - ________
учасників.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Про легітимність загальних зборів.
3. Затвердження порядку денного і регламенту загальних зборів.
4. Про ситуацію щодо
___________________________________________________________________.
питання порядку денного, що винесене для обговорення
5. Про ситуацію щодо
___________________________________________________________________.
питання порядку денного, що винесене для обговорення
6. Про ситуацію щодо
___________________________________________________________________.
питання порядку денного, що винесене для обговорення

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів.
СЛУХАЛИ:
1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
ВИСТУПИЛИ:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - ________;
"Проти" - ________;
"Утрималися" - ________.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головуючим загальних зборів:
Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження
(число, місяць, рік)

Адреса реєстрації, контакти

Дата народження
(число, місяць, рік)

Адреса реєстрації, контакти

2. Обрати секретарем загальних зборів:
Прізвище, ім'я, по батькові

3. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів:
Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження
(число, місяць, рік)

Адреса реєстрації, контакти

2. Про легітимність загальних зборів.
СЛУХАЛИ:
1. ___________________________________________________________________________________
1. На території (___________) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) всього жителів ______ осіб.
2. На території (___________) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ______
осіб.
3. У загальних зборах бере участь _________ жителів, які проживають на території
__________________ на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання), які досягли на
день проведення зборів 18 років і мають право голосу.
ВИСТУПИЛИ:

1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - ________;
"Проти" - ________;
"Утрималися" - ________.
УХВАЛИЛИ:
1. У загальних зборах бере участь не менше половини жителів території __________________
(вказати відповідну територію), які проживають на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання), які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.
2. Вважати загальні збори легітимними.

3. Затвердження порядку денного та регламенту загальних зборів.
СЛУХАЛИ:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
ВИСТУПИЛИ:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - ________;
"Проти" - ________;
"Утрималися" - ________.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити такий порядок денний загальних зборів:
1. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
питання порядку денного, що винесене для обговорення
2. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.

питання порядку денного, що винесене для обговорення
3. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
питання порядку денного, що винесене для обговорення
2. Затвердити такий регламент загальних зборів:
на вступне слово ініціатора загальних зборів - до ___ хвилин;
на доповідь (виступ) - до ___ хвилин;
відповіді на запитання після доповіді (виступу) - до ___ хвилин;
на виступи в обговоренні - до ___ хвилин.
1. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
(питання порядку денного)
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
ВИСТУПИЛИ:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - ________;
"Проти" - ________;
"Утрималися" - ________.
УХВАЛИЛИ:
Визнати ситуацію щодо
_________________________________________________________________
2. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
(питання порядку денного)
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - ________;
"Проти" - ________;
"Утрималися" - ________.
УХВАЛИЛИ:
Визнати ситуацію щодо
_________________________________________________________________
3. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
(питання порядку денного)
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо
__________________________________________________________________.
ВИСТУПИЛИ:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - ________;
"Проти" - ________;
"Утрималися" - ________.
УХВАЛИЛИ:
Визнати ситуацію щодо
_________________________________________________________________
Головуючий загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 1
до Протоколу загальних зборів членів
територіальної громади
від "___" ____________ 20__ року

СПИСОК
учасників загальних зборів членів територіальної громади з правом ухвального голосу
(або з правом дорадчого голосу, запрошених)
________________________________________________________________
зазначити територію
"___" ____________ 20 __ року.
Місце проведення: ______________________________
Час проведення: ________________________________
N Прізвище,
Дата
Серія, номер
Адреса
Підпис, що Підпис, що засвідчує
з/п ім'я, по народження паспорта чи реєстрації
засвідчує
згоду особи на
батькові
реквізити
місця
участь особи
обробку її
тимчасового проживання у загальних персональних даних у
посвідчення
зборах
відповідності до вимог
громадянина
Закону України "Про
України
захист персональних
даних"
1.
2.
…
…

Головуючий загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 8
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

КОДЕКС ЕТИКИ ДЕПУТАТА ГОРОДНЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Городнянська міська рада як представницький орган місцевого
самоврядування на території Городнянської об`єднаної територіальної громади
та кожен депутат Городнянської міської ради, зокрема повинні:
— відчувати відповідальність перед територіальною громадою, своїми
виборцями та усвідомлювати довіру до них;
— керуватися тим, що етичні і прозорі дії депутатів Городнянської
міської ради значною мірою сприяють формуванню демократичних інститутів в
громаді, посиленню довіри суспільства до органів представницької демократії,
розвитку і вдосконаленню норм депутатської етики, зобов’язуються виконувати
принципи та норми, передбачені цим Кодексом.
Кодекс етики депутатів Городнянської міської ради (далі — Кодекс)
встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати
Городнянської міської ради (далі — депутати) здійснюють свою діяльність.
Кодекс є корпоративною угодою, розробленою і ухваленою з метою сприяння
ефективної діяльності депутатів.
Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для
врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення
депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами
України та волею виборців.
Кодекс розроблений на підставі Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про
запобігання корупції».
РОЗДІЛ 1
Загальні положення.
Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата.
У своїй діяльності депутат повинен:
- захищати інтереси територіальної громади та безпосередньо своїх
виборців;
- керуватися інтересом і благом територіальної громади, яку він
представляє;
- знати положення Конституції, законів України та інших нормативноправових актів, які є підставою для його діяльності;
- виконувати свої обов’язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати
за прийняті рішення;
- знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування,
всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління громадою членів
територіальної громади;
- взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства,
громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;

- не вдаватися до дій, які могли б спонукати інших до порушення
положень законів України і цього Кодексу;
Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності
та професіоналізму.
Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час
виконання своїх обов’язків.
1. Відданість інтересам територіальної громади.
2. Сумлінність.
3. Доброчесність та прозорість.
4. Об’єктивність та неупередженість.
5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою.
6. Публічність.
7. Компетентність.
Стаття 3. Порядок застосування цього Кодексу.
У разі порушення депутатом Городнянської міської ради цього Кодексу,
головуючий на пленарному засіданні міської ради або постійна комісія з
питань забезпечення законності, правопорядку, запобігання корупції, та питань
містобудівної діяльності (далі - Комісія), може застосувати до нього заходи
впливу у порядку, визначеному цим Кодексом та Регламентом роботи міської
ради.
РОЗДІЛ ІІ.
Правила депутатської етики у Городнянській міській раді, постійних
комісіях та інших утворених нею органах
Стаття 4. Присутність на засіданнях.
Депутат зобов’язаний особисто бути присутнім і брати участь у
засіданнях міської ради та її органів, до складу яких його обрано, добросовісно
виконувати рішення і доручення міської ради, постійних та тимчасових
контрольних комісій міської ради. Відсутність депутата на засіданнях
допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов’язаний
діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом роботи міської ради.
У разі неможливості прибути на пленарне засідання міської ради, засідання
постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано
депутата, він повідомляє про це секретаря міської ради, голову відповідної
постійної чи тимчасової контрольної комісії, або іншого органу.
Стаття 5. Голосування на засіданнях.
Перешкоджання здійсненню волевиявлення депутата в будь-який спосіб
забороняється.

Стаття 6. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань
міської ради, засідань постійних комісій міської ради та
інших утворених нею органах.
1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами складаються на
основі принципу рівності. Кожен депутат зобов’язаний лояльно ставитися до
інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси,
віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань.
Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного
колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок,
недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів
шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав’язувати свою позицію
шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.
2. Беручи участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях
постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради та інших утворених
нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і,
зокрема, правил, передбачених Регламентом роботи міської ради та цим
Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до
головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.
3. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані
на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань.
Зокрема, забороняється:
1) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не
стосуються визначеного порядку денного;
2) порушувати встановлені Регламентом роботи міської ради порядок та
вимоги стосовно виступів;
3) перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками,
оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному
телефону тощо);
4) використовувати образливі висловлювання та непристойні слова,
закликати до незаконних і насильницьких дій інших осіб, допускати образи на
адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств,
установ та організацій;
5) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені
відомості;
6) вносити до зали засідань та використовувати під час проведення
засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не
мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати
перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення
засідань;
7) цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження
або знищення майна міської ради.
4. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на
пленарному засіданні міської ради, засіданнях постійних та тимчасових
контрольних комісій міської ради та інших утворених нею органах має право:
1) закликати депутатів до порядку;
2) винести усне зауваження депутату;

3) звернутися через міського голову до Комісії зі скаргою про порушення
норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести
рішення на пленарному засіданні про притягнення депутата (депутатів), що
порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;
4) закрити пленарне засідання, засідання постійних та тимчасових
контрольних комісій міської ради та інших утворених нею органах з підстав,
передбачених Регламентом роботи міської ради.
РОЗДІЛ ІІІ
Право на володіння та поширення інформації, використання статусу
депутата
Стаття 7. Використання депутатом свого статусу у питаннях
поширення інформації, дотримання депутатської таємниці.
1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в
особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності
депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого
самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової
інформації.
2. Депутат зобов’язаний використовувати лише в службових цілях і не
розголошувати інформацію, яка законодавством віднесена до інформації з
обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських
обов’язків.
3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під
час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:
- стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях міської ради та
її органів;
- стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються
законом і стали відомими в зв’язку з розглядом у міській раді питання про
порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про
відповідне порушення;
- складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що
довірена депутату за умови її нерозголошення;
- містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її
поширення.
4. У разі порушення вимог цієї статті суб’єкт, що виявив такі порушення,
звертається зі скаргою до Комісії з проханням розглянути справу по суті та
винести відповідне рішення на пленарне засідання з метою покарання
депутата-порушника.
Стаття 8. Використання депутатом депутатського бланку
Депутат зобов’язаний використовувати затверджений у встановленому
порядку депутатський бланк тільки для офіційних звернень, запитів, листів та
документів, які підписуються ним власноруч і необхідні для здійснення
депутатських повноважень.

РОЗДІЛ IV.
Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, із засобами
масової інформації, працівниками виконавчого комітету
Городнянської міської ради
Стаття 9. Взаємовідносини депутата з виборцями
1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки,
дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об’єктивно ставитися до
своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.
2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов’язки стосовно роботи
з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь
на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.
3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з
виборцями зобов’язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі,
пов’язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається
депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об’єктивною.
4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать
закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців
та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації
поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські
організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню
відповідних завдань.
5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися
служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та
справедливості, проявляти повагу та терпимість до переконань виборців,
традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних
конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді, проявляти
витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата
не збігається з думкою виборця.
Стаття 10. Взаємодія депутата із засобами масової інформації
1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів
масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки,
намагатися частіше доносити власну позицію чи позицію міської ради в цілому
до відома громадян.
2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими,
спрямованими на зміцнення авторитету депутата та міської ради в цілому.
3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на
прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці
діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування,
підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен
використовувати тільки достовірні, перевірені факти.
Стаття 11. Взаємодія депутата з працівниками виконавчого

комітету Городнянської міської ради.
1. Діяльність виконавчого комітету спрямована на забезпечення
виконання депутатом своїх депутатських повноважень. Працівники
виконавчого комітету повинні сприяти встановленню професійних,
конструктивних відносин з депутатом, що є важливим фактором ефективності
діяльності міської ради. Депутати повинні бути коректними і ввічливими у
спілкуванні з працівниками виконавчого комітету міської ради, демонструвати
їм свою повагу та вихованість, те ж саме стосується працівників виконавчого
комітету міської ради.
2. Депутат звертається до працівників виконавчого комітету
безпосередньо тільки для виконання депутатських обов’язків, у суворій
відповідності до законодавства України.
3. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до
працівників виконавчого комітету міської ради, пов’язані з їхніми політичними
та релігійними переконаннями, етнічним та соціальним походженням, расою,
статтю та віком, майновим статусом.
4. Працівники виконавчого комітету міської ради мають право звернутися
зі скаргою щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу, Регламенту
роботи міської ради та законів України на предмет неетичної поведінки
депутатів до Комісії, якщо інше не передбачено законодавством України. Ці
скарги підлягають обов’язковому розгляду Комісією і передбачають перевірку
фактів, що містяться у скарзі, та, у разі виявлення порушень, вжиття заходів
відповідного реагування.
РОЗДІЛ V.
Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та
відповідальність за порушення
Стаття 12. Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням
Кодексу, та відповідальність за порушення.
1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для
всебічної і об’єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.
2. Головним органом у структурі міської ради, що забезпечує дотримання
депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є
постійна комісія міської ради з питань забезпечення законності, правопорядку,
запобігання корупції, та питань містобудівної діяльності.
3. За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення
цього Кодексу Комісія має право застосувати до депутата-порушника один або
одночасно кілька таких заходів впливу:
1) попередження із занесенням до протоколу засідання;
2) рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження
подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики.
4. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення
депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного
правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних або
інших органів, відповідно до визначеної законодавством компетенції.

