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УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  "_____"____________  2017 року № ______

Про внесення змін та доповнень 

до рішень Кіровоградської міської 

ради 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ч. 4 ст. 19 Закону України

“Про статус депутатів місцевих рад”, ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради

від  29  березня  2016  року  №183  “Про  затвердження  Регламенту

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, а саме частину 1 та 2 статті

34 викласти в такій редакції:

“1.  Депутатський  запит  -  це  підтримана  радою  вимога  депутата

Кіровоградської міської ради до посадових осіб Кіровоградської міської ради  і

її  органів,  міського  голови,  органів  та  посадових  осіб  місцевого

самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від

форм  власності,  які  розташовані  або  зареєстровані  на  території  міста,  до

голови  Кіровоградської  обласної державної  адміністрації,  його  заступників,

керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання міської ради. 

2. Депутатський запит може бути внесений за умови, якщо попередньо

депутатське  звернення  з  цього  ж  питання  направлялось  до  суб'єктів,

визначених частиною 1 цієї статті Регламенту, і у встановлений строк адресат

запиту  ухилився  від  вирішення  порушеного  питання,  або  ж  депутат  не

задоволений  результатами  розгляду  його  звернення  чи  йому  не  надійшла

відповідь на його депутатське звернення. До депутатського запиту має бути

долучена  копія  попередньо  направленого  депутатського  звернення,  а  також

копія відповіді на нього (у разі наявності). Текст депутатського запиту повинен

містити перелік поданих депутатом депутатських звернень з цього питання.

Депутатські  запити,  що  не  відповідають  цим  вимогам  розгляду  на
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відповідному пленарному засіданні не підлягають.

На пленарному засіданні міської ради розглядаються письмові  та усні

депутатські  запити,  що  відповідають  вимогам  частини  1,  2  цієї  статті

Регламенту,  та  які  були  подані  (повідомлені)  до  управління  апарату

Кіровоградської  міської  ради  не  пізніше  2-х  діб  до  часу   проведення

пленарного засідання.”.

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня

2016 року № 299 “Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань

щодо надання одноразової адресної допомоги мешканцям міста Кіровограда”,

а саме:

-в абзаці другому пункту 5.6. Положення слова “за запитом” замінити на

слова “за зверненням”;

-в пункті 5.7. Положення слово “запитів” замінити на слово “звернень”;

-в підпункті “б” пункту 5.11. Положення слова “за запитами” виключити.

Міський голова А.Райкович


