
Р І Ш Е Н Н Я
від 6 жовтня 2005р. № 749-48-IV 

Про Регламент 
Славутицької міської ради

Враховуючи пропозицію постійної депутатської Комісії з питань реал
ізації Закону України «Про місцеве самоврядування...» , законності та 
правопорядку, регламенту та регуляторної діяльності, відповідно до 
статей 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 26 — 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Внести до Регламенту Славутицької міської ради, затвердженого 

рішенням Славутицької міської ради від 09:04.1998 року №01-2-ХХІІІ, на
ступні доповнення та зміни:

1.1 Пункт 1 статті 3.2.2. викласти в наступній редакції:
- Славутицька міська рада в межах своїх повноважень приймає нор

мативні та інші акти у формі рішень.
Рішення Славутицької міської ради приймаються на її пленарному за

сіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради 
в кількості не менше 21 голосу, включаючи голос міського голови, крім 
випадків, передбачених цим Регламентом та Законом України «Про місце
ве самоврядування в Україні».

1.2. Статтю 3.2.2. Доповнити пунктом 5 такого змісту:
- Рішення ради нормативно-правового характеру, які стосуються меш

канців міста Славутича та суб’єктів господарської діяльності, зареєст
рованих чи розташованих на території міста Славутич, набирають чин
ності з дня їх офіційного оприлюднення в місцевій газеті «Теледень- 
Славутич», якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих 
рішень у дію.

1.3. Абзац 2 статті 5.7. викласти в наступній редакції:
- Рішення про припинення повноважень.Секретаря ради приймаєть

ся шляхом таємного голосування у відповідності до процедури, визна
ченої цим Регламентом, Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більшість депутатів від загального складу Славутиць
кої міської ради.

1.4. Пункт 1 статті 8.3.1. викласти в наступній редакції:
- Депутати Славутицької міської ради можуть добровільно об’єдну

ватися в депутатські групи за умови, що до складу кожної з них 
входить не менш як 3 депутати, та фракції, до складу кожної з яких 
може входити не менше як 5 депутатів. Депутатські групи та фракції 
формуються з депутатів, які поділяють однаковГабо мають схожі по
гляди з питань соціально-економічного та суспільного розвитку 
міста Славутича.

Пункт 3 статті 8.3.1. виключити.
2. Виконавчому комітету заключити з видавництвом «Чернігів-Інформ» 

договір про друкування в газеті «Теледень-Славутич» нормативно-пра- 
вових актів Славутицької міської ради, сформулювати нормативні ви
моги до порядку друкування нормативно-правових актів Славутицької 
міської ради відповідно до законодавства та державних стандартів Ук
раїни з діловодства.

3. Відповідальність за дотримання термінів оприлюднення рішень по
класти на секретаря Славутицької міської ради, відповідність текстів 
прийнятим рішенням покласти на секретаря Славутицької міської ради 
та голів постійних депутатських комісій.

4. Дане рішення вступає в дію з моменту його опублікування.
Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО

Присутніх депутатів — 29. За прийняття рішення — 22, проти 
прийняття рішення — 6, утрималось — 1.

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


