УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 10 грудня 2015 року
№ 10-VІІ «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради
VІІ скликання»
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», з метою
подальшого впровадження принципів прозорості та відкритості у діяльності
обласної ради та її органів, обласна рада
ВИРІШИЛА:

Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту Одеської обласної
ради VІІ скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 10 грудня
2015 року № 10-VІІ (далі – Регламент):
1. Пункт 3.3.4. підрозділу 3.3. Регламенту викласти у новій редакції:
«3.3.4. Питання, внесені на розгляд сесії відповідно до пункту 3.5.2.
цього Регламенту, згідно з планом підготовки сесії попередньо розглядаються
на окремих і спільних засіданнях постійних комісій обласної ради та, у разі
необхідності, можуть попередньо розглядатися на засіданні президії обласної
ради».
2. Пункти 3.5.3. та 3.5.4. підрозділу 3.5. Регламенту викласти у новій
редакції:
«3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного сесії та
проекти рішень розглядаються, постійними комісіями обласної ради та, у разі
необхідності, депутатськими фракціями і президією обласної ради.
3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії обласної ради
включає питання, схвалені пропозиціями та рекомендаціями постійних
комісій обласної ради, а також питання «Про депутатські запити» (у разі їх
надходження) та «Різне».

3. Абзац перший пункту 3.6.6. підрозділу 3.6. розділу 3 Регламенту
викласти у новій редакції:
«3.6.6. Проект рішення обласної ради повинен мати візи керівника
розробника та автора (авторів) проекту, першого заступника голови обласної
ради, керуючого справами апарату обласної ради, начальника юридичного
управління апарату обласної ради, редактора, посадових осіб виконавчого
апарату обласної ради, які відповідно до посадових обов’язків також
здійснили експертизу даного проекту рішення. За окремим дорученням
голови обласної ради проект рішення візується заступником голови обласної
ради».
4. Пункти 3.13.1., 3.13.3. – 3.13.5., 3.13.10. – 3.13.11. підрозділу 3.13.
розділу 3 Регламенту викласти у новій редакції:
«3.13.1. Для прийняття рішень обласної ради може застосовуватися
відкрите поіменне або таємне голосування. Таємне голосування обов'язково
проводиться у випадках, передбачених законом».
«3.13.3. Відкрите поіменне голосування здійснюється:
- кожним депутатом особисто за допомогою електронної системи в
такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата іншою
особою. Результати голосування фіксуються поіменно та пофракційно;
- шляхом підняття картки для електронного голосування (у разі
відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної
системи).
Голосування з процедурних питань може бути проведено без
підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати проти цього не
заперечують.
3.13.4. Результати відкритого поіменного голосування, проведеного за
допомогою електронної системи голосування, відображаються на
інформаційному табло електронної системи в залі засідання із зазначенням
загальної кількості депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні,
кількості депутатів, які віддали голос за прийняття рішення, проти його
прийняття, утримались або не голосували, а також результати голосування по
фракціях, що сформовані в раді.
Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його
повні результати та про прийняття рішення.
3.13.5. Результати відкритого поіменного голосування підлягають
обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті
обласної ради у мережі Інтернет розміщуються в день голосування і
зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних
голосувань. Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною
частиною протоколу сесії обласної ради».

«3.13.10. Результати таємного або відкритого поіменного голосування,
проведеного шляхом підняття депутатами картки, лічильна комісія заносить
до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого
з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою
окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному
засіданні.
За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування обласна рада
відкритим поіменним голосуванням приймає рішення про затвердження
результатів голосування. У випадку коли рішення не прийняте, проводиться
повторне голосування чи питання знімається з обговорення.
3.13.11. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в
результаті таємного або відкритого поіменного голосування він отримав
більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості».

Голова обласної ради
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