
рЕглАмЕнт
роботи виконавчого комітету Білоберізько.і. сільсько.і. ради

об'єднано.і.територіально.і.громади

1. Загальні положення.
1.1.Регламент роботи виконавчого  комітету та виконавчих органів

Білоберізько.і.   сільсько.і.   ради   об'єднано.і.   територіально.і.   громади
(надалі        Регламент)    регулює    організаційнопроцедурні    питання
діяльності     виконавчого     комітету     Білоберізько.і.     сільсько.і.     ради
об'єднано.і.    територіально.і.    громади     (надалі          виконком     аб?.
виконавчий   комітет)   та  виконавчих   органі   Білоберізько.і.  сільськ?і
ради об'єднано.і. територіально.і. громади (надалі : виконавчих органів
сільсько.і. ради), сільського голови, його заступників.

1.2.Регламент,     зміни    і    доповнення    до     нього    попередньо
розглядаються    на    засіданні    виконавчого    комітету.    Затвердження
Регламенту, скасування та внесення змін до Регламенту здійснюється за
рішенням  Білоберізько.і.  сільсько.і.  ради   об'єднано.і.  територіально.і.
громади.

1.3.У  випадку  прийняття  законодавчих  актів,  що  призводять  до
виникнення   розходжень   окремих   положень   Регламенту   з   чинним
законодавством,   на   засіданні   виконкому   ухвалюється   рішення   про
внесення  відповідних змін та доповнень до Регламенту і такий проект
змін  до  Регламенту  передається  для  розгляду  на  сесію  Білоберізько.і.
сільсько.і. ради об'єднано.і. територіально.і. громади.

1.4.дотримання    Регламенту    є    обов'язковим    для    працівників
виконавчих    органів    сільсько.і.    ради    та    керівників    комунальних
підприємств, установ, закладів, та органів місцевого самоврядування та
•і.х  службових  осіб,  підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від

форми   власності   та  підпорядкування,   фізичних   осіб.   С:истематичне
невиконання вимог Регламенту без поважних причини є підставою для
застосування    до    посадових    осіб    Білоберізько.і.    сільсько.і.    ради
об'єднано.і.     територіально.і.     громади      заходів     дисциплінарного
стягнення відповідно до Кодексу законів про працю Укра.і.ни.

1.5.Засідання  виконавчого  комітету  та  робота  виконавчих  органів,  .і.х
службових осіб, комунальних установ і підприємств є відкритими і.гласними.
Проведення  закритих засідань,  нарад,  обговорень,  колегій  органів ради та
службових осіб ради заборонено.

1.6.Засідання    виконавчого    комітету    відбувається,    як    правило,    в
приміщенні  Білоберізько.і.  сільсько.і.  ради  об'єднано.і.  територіально.].
громади за адресою село Білоберізка пр. Центр  1.В особливих випадках за
розпорядженням  сільського  голови,  рішенням  сільськоЇ  ради  або  рішення
виконкому місце проведення засідання виконкому може бути змінено або
проведено ви.і.зне засідання виконавчого комітету.

1.7.Відкритість  і  гласність  засідань  ради,  виконавчого  комітету  та
виконавчих  органів  забезпечується  через  право  будьяко.і.  особи  знати
про   час   і   місце   відповідних   засідань   (нарад)   ради,   .і..і.   органів   та
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службових   осіб,   а   також   право   вільно   відвідувати   такі   засідання
(наради). Право члена територіально.і. громади бути присутніми на засіданні
виконкому,  виконавчих  органів  та  нарадах  службових  осіб  може  бути
обмежено лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою
обмеження  протиправних дій  із  боку  конкретного  громадянина (вчинення
ним бійки, хуліганських дій, вигуки у нетверезому стані тощо).

1.8.З метою бронювання місць для сидіння в залі, у якому проводяться
засідання органів ради та наради .і.х службових осіб рада створює можливість
попередньо.і. зареєстраці.і. учасника засідання.

1.9.Об'єднані   групи   громадян,   які   відстоюють   вирішення   певних
питань,  що  розглядаються  в  органах  ради  (чи  вимагають  його  вирішити)
можуть вільно відвідувати засідання органів ради. При цьому повинно бути
забезпечено громадський спокій, гарантовано можливість нормально.і. роботи
ради  та  вільне  волевиявлення  членів  виконкому.   Групи  іромадян,  що
прибули  в  раду  під  час  засідань  органів  ради  і   бажають  виступити  в
обговоренні  зобов'язані  обрати  від  відповідно.і.  ірупи  представника  для
виступу    і    повідомити    його    прізвище    працівнику    секретаріату   ради.
Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу
після  виступів  членів  виконкому та осіб  з  дорадчим  голосом.  У  випадку,
якщо група громадян своєю поведінкою перешкоджає проведенню засідання
органу ради головуючий оголошує перерву тривалістю 15 хв. і роз'яснює, що
у  випадку  подальшого  порушення  вимог Регламенту  відповідне засідання
рр[
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1.11 для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від

місць  для  інших  осіб,  присутніх  на  засіданні,  і  не  можуть  бути  зайняті
іншими  особами.  Під  час  засідання  виконкому  особи,  які  не  є  членами
виконкому    (за    винятком    технічних    працівників    ради,    журналістів,
фотографів,   операторів),   не   повинні   знаходитися   у   частині   залу,   що
призначена  для  розміщення  ченів  виконкому,  заборонено  перешкоджати
роботі членів виконкому, чинити на них фізичний чи психологічний тиск,
примус,   перешкоджати   вільному   волевиявленню   члена   виконкому   та
повноцінному обговоренню питань.

1.12.Виконавчий  комітет створює можливості для повноцінно.і. роботи
представників засобів масовоЇ  інформаці.і. в залі засідань.  Це забезпечується
через вільне відвідування журналістами (незалежно від акредитаці.і. та місця
реєстраціЇ   ЗМІ)  усіх  засідань  виконавчого  комітету,  виконачих  органів  та
нарад посадових осіб, утворення відкрито.і. бездротово.і. мережі інтернет (wі
Fі),  можливістю  підключення  до  електромережі,  надання  електронноЇ  бази
проектів   рішень,   що   розгтіядаються   на   засіданні,   оперативне   надання
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результатів  голосування.  для  ведення  репортажів,  брифінгів  та звернень у
виконкомі   створюється   преспоінт,   що   оформляється   відповідною      із
місцевою символікою.

1.13.З  метою  повноцінного  інформування  засобів  масово.і.  інформаці.і.
про  роботу  ради  та  .іЇ   виконкому  запроваджується  механізм  акредитаці.і.
представників засобів масово.і. інформаці.і.. Акредитація проводиться засобом
масово.і. інформаці.і. самостійно шляхом заповнення на офіційному сайті ради
розділу "Акредитація ЗМІ" із вказанням контактних даних, свідоцтва ЗМІ чи
інформаційного сайту, прізвищ працівників ЗМІ, що уповноважені на роботу
в  раді).  Запроваджннян  інщих  вимог  щодо  акредитаці.і.  ЗМІ  заборонено.
Організація висвітлення діяльності виконавчого комітету та діяльності його
членів  покладається  на  уповноважений  структурний  підрозділ  ради  для
висвітлення   .іЇ    діяльності.   Представники   ЗМІ   вільно   допускаються   на
засідання виконкому,  виконавчих органів, наради сільського незалежно від
наявності  в  них  акредитаці.і..  Працівникам  акредитованих  засобів  масово.і.
інформаці.і.  надсилається  тижневий  план  ради,  проекти  рішень  ради  та  .іі.
виконавчого комітету, надається місце (не більше 2х осіб від одного ЗМІ) в
залі засідань (журналістська ложа).

1.14.Гласність  засідань  виконавчого  комітету  забезпечується  шляхом
проведення у залі засідань вільно.і. фото і кінозйомки, відео, звукозапису і3
застосуванням  стаціонарно.і. та переносно.і. апаратури,  а також за рішенням
виконавчого  комітету  може  здійснюватися  транслювання  засідань  через
гучномовці за межі будинку Ради, по радіо, телебаченню, інтернету тощо.

1.15.Гласність діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів і
•і.х   службових   осіб   також   забезпечується   через   офіційне   оприлюднення

текстів   проектів   рішень   та   оприлюднення   прийнятих   рішень,    актів
виконавчих органів шляхом обов'язкового розміщення на офіційному сайті
сільсько.і. ради у строки встановлені законодавством Укра.і.ни.

1.16.Засідання  виконавчого  комітету  транслюються  онлайн  в  мережі
інтернет,   а  також   на   сайті   ради   зберігається   у   вільному  доступі   архів
відеотрансляцій.

1.17 .Відкритість та гласність у діяльності ради, .іі. виконавчого комітету,
виконавчих   органів   та   .і.х   службових   осіб   забезпечується   також   через
стабільне   і   прогнозоване   функціонування   офіційного   сайту  ради.   При

  розміщення  поіменних  результатів  голосувань  членів  виконавчого
комітету, протоколів і рішень виконавчого комітету;

 розміщення в порядку визначеному Законом Укра.і.ни "Про доступ до
публічноЇ  інформаці.і." проектів рішень та забезпечення технічно.і. можливості
•і.х    коментування    користувачами    сайту    (внесення    пропозицій,    змін,

доповнень);
  розміщення  інформаціЇ  про  членів  виконавчого  комітету,  керівників

виконавчих  органів,  керівників  комунальних  установ  та  підприємств,  яка
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включатиме основні біографічні відомості (місце народження, громадянство,
освіта та досвід роботи, належність (попередня та нинішня) до політичнихо.

партій   та' ` грома`дськихоб'єднань),   деклараці.і.   про   доходи,   дні   і   місце
_  _1_  ________   __,_г\т,т"вання та телефонного зв'язкприйом контакти для лист

2.  Повноваження   та   склад   виконавчого   комітету   сільсько.і.
ради,  виконавчих  органів  сільсько.і.  ради.  Розподіл  обов'язків  між
сільським    головою,    першим    заступником    та    заступниками
сільського   голови,   заступником   сільського   голови,   керуючим
справами виконкому.

2.1.          Виконавчий   комітет   утворюється   сільською   радою   на
строк  .і..і.  повноважень.  Після  закінчення  повноважень  ради  виконком
здійснює сво.і. повноваження до формування нового складу виконкому.

2.2.          Кількісний    склад    виконавчого    комітету    визначається
сільською     радою.     Персональний     склад     виконавчого     комітету
затверджується   сільською   радою   за  пропозицією   сільськог.о   гол9ви.
При  формуванні  виконкому  дотримується  принцип  повноцінності  та
незалежності,    який    реалізується    шляхом    включення    до
виконкому представників громадськості у кількості не менше
;=ладу.   zio   ;кладу  виконкому  не  включаються  державні  службовці,
працівники  правоохоронних  органів,  депутати  інших  місцевих  рад  та
народні депутати Укра.і.ни.

2.3.          Виконком    є   виконавчим    органом    сільсько.і.   ради,   .і.й
підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення делегованих йому
повноважень   органів   виконавчоЇ    влади      також   підконтрольним
відповідним органам виконавчоЇ  влади.

2.4.           Виконавчий комітет:
розглядає  і  вирішує  питання,  віднесені  Законом  Укра.і.ни  «Про

місцеве   самоврядування   в   Укра.і.ні»   до   відання   виконавчих  органів
ради,  в  межах  сво.і.х  повноважень  ухвалює  рішення,  обов'язкові  для
виконання   всіма   розташованими   на   територі.і.   об'єднано.і.   громади
підприємствами,       установами,       організаціями,       посадовцями      і
мешканцями об'єднано.і. громади;

  попередньо  розглядає  проекти  сіл.ьських  програм  економічного
та   соціального   розвитку,   цільових   програм,   сільського   бюджету,
проекти  рішень  з  інших  питань,  що  вносяться  на  розгляд  сільсько.і.
ради;

координує     діяльність     виконавчих     органів     сільсько.і.     ради,
підприємств,    установ,    організацій,    що    належать   до   комунально.і.
власності територіально.і. громади об'єднано.і. громади, заслуховує звіти
•і.х керівників;
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організовує     виконання     рішень     сільсько.і.     ради,     а     також
затверджених   сільською   радою   планів   та   програм   економічного   і
соціального розвитку, бюджету.

2.5.        до складу виконавчого комітету входять:
сільський голова (за посадою);
секретар сільсько.і. ради (за посадою);
  староста  (старости)  сіл   що   входять  до  складу  Білоберізько.і.

об'єднано.і. територіально.і. громади (за посадою);
  інші    члени    виконкому,    затверджені    сільською    радою    за

пропозицією  сільського  голови  з дотриманням  принципів  формування
виконкому, що визначені у п. 2.2. Регламенту.

Внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету  здійснюється  за
пропозицією сільського голови рішенням сільсько.і. ради.

2.6.  Очолює виконавчий комітет сільський голова, який координує
діяльність    своЇ х    заступників,    забезпечує    колегіальність    в    роботі,
вдосконалення стилю і методів діяльності виконкому.

2.7.   Сільський    голова    не    пізніше     10    днів    із    дня    набуття
повноважень    видає   розпорядження    про   розподіл   обов'язків   між
сільським головою, секретарем сільсько.і. ради, заступниками сільського
голови з визначенням:

.і.х повноважень і функцій;
підпорядкованих виконавчих органів сільсько.і. ради;
  переліку  підприємств,  установ  та  організацій,  щодо  яких  вони

забезпечують   реалізацію   відповідно   до   законодавства   власних   та
делегованих повноважень виконавчих органів сільсько.і. ради;

 порядку заміщення сільського голови, його заступників, у разі .і.х
відсутності.

2.8.У    випадку    відсутності    сільського    голови    його    обов'язки
виконує  перший  заступник  сільського  голови,  а  з  питань  скликання,
формування   порядку   денного,   головування   у   виконкомі,   а  також
підписання ухвалених виконкомом рішень здійснює секретар ради.

2.9. Виконавчий комітет не є юридичною особою.
2.10.      На    будівлях,    де    засідає    виконавчий    комітет   та   інші

виконавчі   органи   сільсько.і.   ради,   піднімається   державний   Прапор
Укра.і.ни.   Перед   адмінбудівлею   сільсько.і.   ради   поряд   з   державmf.
Прапором      Укра.і.ни      та      прапором      Білоберізько.і.      Об'єднаноі
територіально.і.   громади    під   час   прийому   офіційних   іноземниі
делегацій   піднімається прапор кра.і.ни, з яко.і. прибула делегація. В разі
оголошення  трауру  державний  прапор  Укра.і.ни  та  прапор  об'єднано.і.
громади приспускаються.

2.11.      Виконавчі  органи сільсько.і. ради підзвітні та підконтрольні
сільській    раді,    підпорядковані    виконкому    та    сільському    голові.
Керівники виконавчих органів сільсько.і. ради призначаються на посаду
і   звільняються   з   посади   сільським   головою   відповідно  до  чинного
законодавства Укра.і.ни.
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2.12.     Порядок   роботи    й    повноваження    виконавчих   органів
сільсько.і. ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий
орган, затвердженим рішенням сільсько.і. ради.

2.13.      Керівники     виконавчих     органів     сільсько.і.     ради     при
проведенні    перевірок,    ревізій    представниками   органів   виконавчо.і.
влади,  працівниками  контролюючих  організацій  зобов'язані  доповісти
про  .і.х  прибуття,  цілі  і  плани  сільському  голові,  його  заступник?м
(відповідно  до  питання  перевірки)  та  надати  відповідну  інформацію
заступнику  сільського   голови,   керуючому  справами  виконкому  для
внесення в журнал реєстраці.і. перевірок.

2.14.      За  дорученням  сільського  голови,  письмовими  вказівками
його заступників керівники виконавчих органів сільсько.і. ради надають
документи для ознайомлення, перевірки, аналізу представникам органів
влади   вищого   рівня   і   контролюючих   організацій   і   забезпечують
необхідні умови .і.х роботи.

2.15.     Мовою офіційного спілкування, діловодства і документаці.і.
виконавчого  комітету  та  інших  виконавчих  органів  сільсько.і.  ради  є
укра.і.нська мова.

3.            Планування     та     організація     роботи     виконавчого
комітету та виконавчих органів сільсько.і. ради. Звітування

3.1.          Планування  роботи  виконавчого  комітету  та  виконавчих
органів    сільсько.і.   ради    є   одним    із    основних   засобів   виконання
стратегічного     плану     розвитку     об'єднано.і.     громади,     програми
економічного та соціального розвитку, сільських цільових програм.

3.2.          діяльність       виконавчого       комітету       сільсько.і.      ради
організовується відповідно до річного та квартальних планів.

3.3.          Плани    роботи    виконавчого    комітету    сільськоЇ     ради
розробляються  на  основі  рішень  сільсько.і.  ради,  рішень  виконавчо.го
комітету,  розпоряджень  та  доручень  сільського  голови  і  заступників,
пропозицій  керівників  виконавчих  органів  сільсько.і.  ради,  депутатів
сільсько.і. ради, петицій громадян.

3.4.          План роботи виконавчого комітету сільсько.і. ради повинен
включати:

 перелік  актуальних  питань,  розгляд яких  входить  до  компетенці.і.
виконавчого   комітету   сільськоЇ   ради   та  які   пов'язані   з   реалізацією
заходів     соціальноекономічного     розвитку     об'єднано.і.     громади,
функціонування    галузей    господарського    комплексу   та   соціально.і.
сфери;

перелік  рішень  виконавчого  комітету,  розпоряджень  сільського
голови,   розпорядчих  документів   органів   влади,   хід  реалізаці.і.  яких
оперативно розглядатиметься в порядку контролю .і.х виконання;

 перелік заходів у сфері міжнародного співробітництва;
перелік  основних  заходів  державного,   обласного  та  місцевого

значення на відповідний плановий період.
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3.5.до    плану   роботи   виконавчого   комітету   в    обов'язковому
порядку включаються питання:

про    план    економічного    і    соціального   розвитку   об'єднано.і.
громади,   бюджет  об'єднано.і.  громади  та  підсумки  .і.х  виконання  за
квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

про роботу виконавчих органів сільсько.і. ради;
   про роботу підприємств, установ, закладів сільськоЇ  комунально.і.

власності.
3.6.для  підготовки  проекту  плану  роботи  виконавчого  комітету

сільсько.і. ради керівники виконавчих органів сільсько.і. ради не пізніше
5    числа    місяця,    що    передує    наступному    кварталу,    подають    в
організаційний    відділ    сільсько.і.    ради    пропозиці.і.    відповідно    до
встановленоЇ  форми.

3.7.Узагальнення      пропозицій,      формування      планів      роботи
виконкому  та  узагальнення   інформаці.і.  про  Ї х  виконання  здійснює
організаційний відділ сільсько.і. ради (надалі  організаційний відділ).

3.8.Організаційний    відділ   готує   проект   рішення   виконавчого
комітету сільсько.і. ради про план роботи виконкому.

3.9.Проекти   планів   роботи   заздалегідь   розглядаються   сільським
головою,  його  заступниками,  потім  доопрацьовуються  з  урахуванням
внесених зауважень.

3.10.     План  роботи  виконавчого  комітету  на  рік  та  на  квартал
затверджується   рішенням    виконавчого    комітету    сільсько.і.   ради   в
установленому  порядку.  Проект такого  рішення  вноситься  на розгляд
виконавчого  комітету  сільсько.і.  ради  заступником  сільського  голови,
керуючим справами виконкому.

3.11.     Копі.і.   рішення   про   план   роботи   виконавчого   комітету
загальний   відділ   направляє   сільському   голові,   його   заступникам,
виконавчим  органам  сільсько.і. ради,  депутатам  сільсько.і. ради,  членам
виконкому.   План   виконавчого   комітету   оприлюднюється   на   сайті
сільсько.і.  ради.   Виконавчі   органи  сільсько.і.  ради  зберігають  рішення
про  плани  роботи  виконавчого  комітету  відповідно  до  номенклатури
справ.

3.12.     У   випадках,   якщо   заходи,   передбачені   планами  роботи
виконавчого  комітету,  із  будьяких причин не можуть  бути виконані у
встановлений  термін,  або  намічене  питання  не  може  бути  своєчасно
внесене на розгляд виконавчого комітету, заступники сільського голови
інформують про це виконавчий комітет сільсько.і. ради.

3.13.     Контроль    за    виконанням    планів    роботи    виконавчого
комітету  здійснюється  заступниками  сільського  голови  (відповідно  до
розподілу   обов'язків).   Виконавчі   органи   сільсько.і.  ради   до   5   числа
місяця,   наступного  за  звітним  кварталом,  подають  в  організаційний
відділ інформацію про виконання плану роботи за попередній квартал.

3.14.      Загальний     контроль     за     виконанням     планів     роботи
виконавчого  комітету  покладається  на  заступника  сільського  голови,
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керуючого  справами  виконкому,  який  на  вимогу  членів  виконкому
інформує виконавчий комітет про виконання плану за минулий період.

3.15.      З метою організаці.і. ефективно.і. роботи,   реалізаці.і. цільових
програм,    виконання    плану    роботи    виконкому    сільсько.і.    ради,
досягнення  встановлених  цілей,  прийняття  ефективних  управлінських
рішень  та   аналізу  діяльності  працівників   виконавчі  органи  сільсько.і.
ради складають  плани роботи  на відповідний період.

3.16.     Плани роботи виконавчих органів можуть бути тижневими,
місячними,  квартальними,  піврічними,  річними,  виходячи з принципів
виробничо.і.   необхідності   та   ефективності   управління.   Рішення   про
періодичність  планування  роботи  виконавчого  органу  приймає  його
керівник.

3.17.     План  роботи  виконавчого  органу  сільсько.і.  ради  повинен
мати  таку  структуру:  зміст  завдання,  термін  виконання,  відповідальні
за  організацію  та  виконання,  відмітка  про  виконання  завдань.  Графа
"відмітка    про    виконання    завдань"    заповнюється    відповідальним

виконавцем   та   є   звітом   про   виконання   поставленого   завдання.
Керівники  виконавчих органів  сільсько.і. ради здійснюють  контроль та
несуть відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи
сільсько.і.  ради  зберігають  плани  роботи  відповідно  до  номенклатури
справ.

3.18.      Тижневі     плани    роботи     сільського     голови,     секретаря
сільсько.і. ради,  заступників  сільського  голови,  складаються відповідно
до    планів    роботи    виконавчих    органів    сільсько.і.    ради,    які    .і.м
підпорядковуються.

3.19.      для    підготовки    плану    заходів    на    наст
керівники  усіх  виконавчих  органів  сільсько.і. ради

пний   тиждень

подають в організаційний відділ узгоджені з сільським головою та (або)
заступниками  сільського  голови,  секретарем  сільсько.і. ради  пропозиціЇ
до  плану  заходів  на  тиждень,  де  вказуються:  дата,  час,  назва  заходу,
місце  проведення  і  відповідальний  за  його  організацію.  Про  участь  у
заході    сільського    голови,    секретаря    сільсько.і.    ради,    заступників
сільського   голови,   депутатів   сільсько.і.   ради,   членів   .і..і.   виконавчого
комітету    обов'язково    зазначається    у    поданих    до    плану   заходів
пропозиціях.

3.20.      Організаційний   відділ,   враховуючи   зміст   планів   роботи
сільського  голови,  заступників  сільського  голови,  секретаря  сільсько.і.

ради  та  виконавчих  органів,  складає  зведений  план  заходів  ради  на
наступний тиждень, в який включає перелік основних заходів місцевого
значення,  і  здійснює  оперативний  контроль  за  його  виконанням  та
змінами у плані роботи.

3.21.     Тижневий    план   роботи    перед    його   розповсюдженням
погоджується   заступником   сільського   голови,   керуючим   справами
виконкому.   Тижневий  план  роботи  на  паперовому  носі.і.  подається
сільському  голові,  секретарю  сільсько.і.  ради,  заступникам  сільського
голови.
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3.22.     Організаційний   відділ  заповнює  у   системі  електронного

:::Уд:::ОвОнб;:Zт:ІдуП::ІодгНоИ:п:::::::?НзИмйін:Л:::::::=е::я.=Ж:иС:Ї ::=й
план  роботи  ради  оприлюднюється  на  сайті  ради  та  надсилається  на
електронну пошту депутатів сільсько.і. ради та членів виконкому.

3.23.       Звітування.
3 .23.1.  Сільський голови, періодично, але не рідше одного разу на  рік,

повноважень   Ради.   Сільський   голова   від   імені   виконавчого   комітету
зобов'язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на сайті
Ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище.

3.23.2.  На  письмову  вимогу  не  менш  як  половини  депутатів  від
загального   складу   ради   сільський   голова   звітує   на   найближчому
пленарному   засіданні   ради   про   роботу   виконкому   та   виконавчих
органів за період, про який просять депутати.

3.23.3.   Члени  виконавчого  комітету  повинні  проводити  зустрічі  з
громадськими   організаціями,   трудовими   колективами   підприємств,
установ  та  організацій,  під  час  яких  інформувати  про  свою  роботу  у
виконкомі; брати участь у громадських  слуханнях та у масових заходах, що
проводяться   органами   місцевого   самоврядування   на  територі.і.  громади;
вивчати   іромадську   думку;   вивчати   потреби      територіально.і.   іромади,
інформувати  про  них  раду  та  .іі.  органи,  брати  безпосередню  участь  у  .і.х
вирішенні;    розглядати    пропозиці.і.,    звернення,    заяви    і    скарги   членів
територіально.і. громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв'язку.

2.            Порядок       підготовки       та       проведення       засідань
виконавчого комітету сільсько.і. ради

2.1.          Засідання виконавчого комітету сільськоЇ  ради є основною
організаційноправовою    формою    його    діяльності,    що    забезпечує
колегіальне    обговорення    завдань    і    ухвалення    рішень    щодо    .і.х
виконання.  На  вимогу  виконкому,  виконавчих  органів  та  посадових  осіб
місцевого  самоврядування  керівники  розташованих  або  зареєстрованих  на
територі.і.   Білоберізько.і.   об'єднано.і.   громади   підприємств,   установ   та
організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання
цих органів для подання інформаці.і. з питань, віднесених до відання ради та .іі.
органів.

2.2.          Підготовка проектів рішень.
2.2.1.       Цільова    спрямованість    проектів    рішень    виконавчого

комітету   визначається   перспективними,   поточними   (квартальними)
планами    роботи    виконкому,    рішеннями    сільсько.і.    ради,    органів
виконавчоЇ      влади,     дорученнями     сільського     голови,     а     також
необхідністю  вирішення  оперативних  і  термінових  питань  та розгляду
звернень фізичних і юридичних осіб.
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2.2.2.       Підготовка  та  внесення  на  розгляд  виконавчого  комітету
проектів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з
дотриманням  процедури,  встановлено.і.  Законом  Укра.і.ни  "Про  засади
державноЇ   регуляторно.і.  політики  у  сфері  господарсько.і. діяльності"  та
рішенням    виконкому    про    порядок    підготовки    та    відстеження
результативності регуляторних актів.

2.2.3.       Організаційне       забезпечення здійснення
Ї   політики  у  сільській  раді  покладено

жавної

Відповідальним    за    дотримання    процедури    підготовки    та
відстеження      результативності     регуляторного      акта     є     керівник
виконавчого   органу   сільсько.і.  ради      розробника   проекту   рішення.
Відповідальним   за   підготовку   проекту   рішення   та   інформаці.і.   про
виконання завдань  і  доручень  є той виконавчий орган, до компетенці.і.
якого  належить  дане  питання,  а  контрольні  функці.і.  покладаються  на
заступника сільського голови згідно з розподілом обов'язків.

2.2.4.      Проекти   рішень   виконкому   складаються   відповідно  до
ІнструкціЇ  з діловодства.  Відповідальність за законність і достовірність
текстів   проектів   рішень,   відповідність   .і.х   інструкці.і.   з   діловодства
несуть    керівники    виконавчих   органів    сільсько.і.   ради,    заступники
сільського голови, які беруть участь у Ї х підготовці та погодженні.

2.2.5.      Проекти  рішень  на  розгляд  виконавчого   комітету  можуть
вносити наступні суб'єкти (автори рішень):

 загальні  збори  громадян  (в  порядку  місцево.і.  ініціативи,  електронно.і.
петиці.і. або іншому визначеному законом і Статутом територіально.і. іромади
порядку);

 сільський голова;
 секретар ради;
 заступники сільського голови;
члени виконавчого комітету;
 постійна комісія ради;
 депутат (депутати), депутатська група, фракція;
 органи самоорганізаці.і. населення.
2.2.6.    Проекти  рішень  повинні  містити  вичерпну  оцінку  стану

справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень,
щоб уникнути повторень або суперечностей. В проектах рішень про хід
виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що
містяться   в   них,   наводяться   причини  невиконання,   особи,   винні  в
цьому, а також нові терміни виконання завдань.

2.2.7.    до проектів вказаних рішень повинна додаватися довідка за
підписом   керівника  виконавчого   органу  сільськоЇ   ради  з  вказівкою
причин   невиконання   і   обґрунтуванням   необхідності   продовження
термінів виконання.

2.2.8.    У   разі   виконання  раніше  ухвалених  рішень  до   проекту
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"РІН|)И   ІІ  1    КИІ   ІОВО   І  OMVH  1  Н  ІІІ   ПОс  ІVГІІ     ЩЖ   П  ІаН   РОбоТИ   ВИЖШаВ  ІОГО

комітет`     Gііьсікоі    ріпи     іа    в    проеігах    рішєіп     викQні*Qмж     що    є

регуляторними чи нормативними актами, розробник передбачає пункт
про  доведення  рішення  до  відома громадськості  чере3  засоби масово.і.
інформаці.і. та розміщення на офіційному сайті сільсько.і. ради.

2.2.10.  до    проекту    рішення    додаються:    передбачені    текстом
додатки  та матеріали,  на які  є  посилання у  тексті,  перелік організацій,
яким   необхідно   надіслати   прийняте   рішення,   а   за   необхідності   
ВИСНОВКИ  ВідПОВідНОЇ  КОМіСі.1. СіЛЬСЬКО.1. РадИ  ЧИ  ВИКОНКОМУ.

2.2.11.  до  проектів  рішень,  що  готуються  у  відповідності  та  на
виконання    нормативних    документів    органів    виконавчо.і.    влади,
додаються копі.і. відповідних нормативних актів.

2.2.12.  до     проекту     рішення     про     втрату     чинності,     зміну,
доповнення,   скасування   прийнятих  раніше   рішень   додаються   копі.і.
відповідних рішень.

2.2.13.  Автор  рішення   готує  пояснювальну  записку  до  проекту
рішення,  що  повинна  містити  необхідні   обґрунтування  і  прогнози
результатів   реалізаці.і.   рішення.   до   пояснювально.і.   записки   можуть
додаватися   необхідні   розрахунки,   інформаційнодовідкові  матеріали.
Загальний   обсяг   пояснювальноЇ    записки   не   повинен   перевищувати
одного    аркушу.    Подання    пояснювальноЇ     записки    до    проектів
нормативних,    регуляторних  актів    є  обов'язковим.  дозволяється  не
додавати  пояснювальні  записки  до  проектів  рішень,  що  стосуються
розгляду  звернень  окремих  юридичних  та  фізичних  осіб,  зокрема,  з
питань захисту  прав дітей,   розміщення засобів зовнішньо.і. реклами на
територі.і. об'єднано.і. громади,   з питань квартирного обліку та надання
житла, надання допомоги на поховання.

2.2.14.  Поданий        проект       рішення        підлягає       негайному
оприлюдненню    на   сайті   ради.    Після    цього    відбувається   процес
погодження   (візування)   .і.х   і3   задіяними   у   процесі   підготовки   та
виконання документа відповідальними посадовими особами. Візування
є   технічною   процедурою   підготовки   і   вивчення   проектів   рішень.
Тривалість  ціє.і.  процедури  та  відмови  (зволікання)  службовців  ради  із
візуванням   не   впливає   на   проходження   проекту   рішення   в   раді
(оприлюднення  проекту,  внесення  в  порядок  денний,  винесення  на
розгляд  на засіданні  виконавчого  комітету,  підписання рішення  і  його
оприлюднення,      виконання,      контроль      виконання).      Візування
здійснюється  за  системою  електронного  документообігу  з  часу  його
запровадження. По завершенні візування відділ Білоберізько.і. сільсько.і.
ради    об'єднано.і.   територіально.і.   громади    додає   до    примірника
проектів  рішень  аркуш,  що  містить  візи  та  позиці.і.  службовців  ради.
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виконавчих    органів     сільсько.і.    ради,     щоКеР1ВНИКИ      1НШИХ

контролюють питання, з яких підготовлені проекти рішень;
заступник  сільського  голови,  що  координує питання  (відповідно

дО РОЗПОд1ЛУ ОбОВ'ЯЗКіВ);
 перший заступник сільського голови.
2.2.15. Термін візування проекту рішення кожною посадовою особою не

пов.инен перевищу.вати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (в
разі    необхідності     проведення    детально.і.    експертизи    та    підготовки
юридичного висновку)  двох робочих днів.

2.2.16.Загальний     відділ    здійснює    контроль    за    відповідністю
проектів  рішень   інструкці.і.  з  діловодства,   Регламенту,   укра.і.нському
правопису,  в разі  виявлення  порушень  пропонує відредагувати проект
та  за  згодою  із  автором  (спільно  з  автором)  вносить  технічні  правки,
доопрацюрання.  У  випадку  відсутності  згоди  автора  на  корегування
проекту  він  виноситься  на  засідання  виконавчого  комітету  в  редакці.і.
автора.

2.2.17. За   наявності   заперечень,   доповнень   та   змін   до   проекту
документа посадова особа, яка візує проект, вносить відповідний запис
з викладенням мотивовано.і. думки в окремому висновку, що додається
до проекту.
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який  виконує  його. обов'язки.  Загальний  відділ  сільсько.і. ради  надсилає
копі.і. розпоряджень сільського голови про призначення засідань виконавчого
комітету  (в  електронн?му  вигляді)  виконавчим  органам  сільсько.і.  ради,
tТПОТТ®`г  т`ттт.^тт^т,___   ____   _членам виконавчого

2.3.3.

татам сільсько.і. ади, акредитованим ЗМІ.

вку   засідань    організовує    заступник    сільського
голови,    керуючий    справами    виконкому.   Підготовку    питань    для
розгляду    виконавчим    комітетом    організовують    та    контролюють
заступники  сільського  голови,  керівники  виконавчих  органів  сільсько.і.
ради.

2.3.4.       При.    підготовці     питань    для    розгляду    на    засіданні
виконqвтого  комітету  керівник  виконавчого  органу  сільсько.і. ради  (за
чиєю  ініціативою  вноситься  питання)  в  разі  необхідності  складає  і
затверджує   у   заступника   сільського   голови,   який   контролює   дане
питання,  план  заходів  щодо  його  підготовки  і  склад  комісі.і.,  яка буде
проводити   необхідні   перевірки   стану   справ   у   виконавчих   органах
сільськоЇ  ради, на підприємствах і в організаціях.

2.3.5.       В  підготовці питань беруть участь виконавчі органи сільсько.і.
ради,   підприємства   та   заклади   сільсько.і.   комунально.і.  власності,   члени
виконавчого  комітету  та депутати   сільсько.і. ради.  до  підготовки  питань
виконавчий   комітет,   інші   виконавчі   органи   сільсько.і.  ради   можуть
залучати відповідних фахівців.

2 4. l.      gіолЕ:g::йд:І:::вйа.в(:::рнектоаgуьади  в  визначених  випадках)
формує  порядок  денний. у  відповідності  із  планом  роботи  ради  та
поданими   проегими   рішень.   Проект   порядку   денного   засідання
виконавчого комітету готується не пізніше, ніж за два дні до засідання
заг?льним   відділом   сільськ?.і.   ради   (надалі      загальний   відділ)   під
керівництвом   заступника   сільського   голови,    керуючого   справами
виконкому.

2.4.2.      Порядок денний розміщується на сайті ради, а також не пізніш
як за два дні д? проведення з?сідання виконкому надсилається електронною
поштою разом із проектами рішень секретарю ради, депутатам ради, членам
виконкому, а також акредитованим ЗМІ.

Інфоруування .громадськості  та  членів  виконавчого  комітету  про
ЕІс)ґ`         ґт`ґ)         ^,1тт,\         ,, І  __ _____час   та   місце   засідання   виконкому   здійснює
ітформування   запрошених   (згідно   зі   списком)
сільсько.і.   ради,    що    готували   проекти   рішень
запрошених.

2.5.           Учасники засідання.
2.5.1.        Засідання     виконавчого     комітету

загальний   відділ,    а
  виконавчі   органи
та   складали   список

сільсько.і.     ради      є
J        ,1__               _правомочним,   якщо   в   ньому   бере   участь  більше   половини   від

загального складу виконавчого комітету.
2.5.2.        Засідання викоFавчого комітету проводяться відкрито. Під

час  розгляду  питань,  що  містять  інформацію  з  обмеженим  доступом
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(питання  усиновгення,  опіки  і  піклування)  обговорення  проводиться
без вказанням прізвищ, адрес, діагнозів, причин смерті.

2.5.3.       Головує на засіданні  виконавчого  комітету сільсько.і. ради
сільський голова, а в разі його відсутності секретар ради.

2.5.4.       Член виконкоту зобов'fзаний поінформувати головуючого про
неможливість бути пртсутнім  на засіданні  виконкому та вказати відповідні
причини, а також не пізніше З робочих днів після засідання надати на ім'я
секретаря   ради    пояснювальну   записку   про   відсутність   із   додаванш
відповіднтх   докум.ентів,   що   обкрунтовують   поважність   відсутності.   У
випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в
п.одальшому   пояснювально.і.   заспики)   вважається,   що   член   виконкому
відсутній    без    поважних    причин.    На    початку    засідання    виконкому
оголошується,  як?  кількість  його  членів  прибула  на  засідання,  а  також
оголошуі?ться  прізвища  відсутніх  членів  (кожного  окремо)  із  вказанням
причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається
що член

визначається в результаті  письмово.і. реєстраці.і..
2.5.6.       Ухвальний  голос. Члени виконкому беруть участь в його

засіданні із правом ухвального голосу.
2.5.7.       дорадчий    голос.   У   засіданнях   виконавчого   комітету

можуть     брати     участь     з     правом     дорадчого     голосу     депутати
Білоберізь.ко.і.   сільfько.і.   ради   об'єднано.і.  територіально.і.   громади,
деп.утати    ітших   місцевих   рад,    народні   депутати   Укра.і.ни,    ОСН,
керівники  підприємств,  установ,  організацій.  Право  дорадчого  голосу
пер:дбачає  надання  в  обов'язковому  порядку  на  вимогу  особи,  що
наділена.правом дорадчого голосу, взяти участь в обговренні на рівних
умовах   із   членами   викон?вчого   комітету,   а   також   взяти   участь   в
голосуванні.  При  цьому зміст виступу тако.і. особи та його позиція при
голосуванні   .заносяться    до    протоколу    засідання    виконкому.    Але
голосування  із  використанням  дорадчого  голосу  не  зараховується  в
результати   голосування   членів   виконкому,   таке   голосування   має
процедурне,  позиційне та історичне значення.  На прохання особи,  що
взяла   участь   в   обговоренні   із   правом   дорадчого   голосу   надається
засвідчений   витяг   з   протоколу   засідання   виконкому   в   частині   що
відображує повних хід обговорення окремого порядку денного, виступу
усіх, хто рзяв участь в обговоренні (в т.ч. із правом дорадчого голосу),
рузультатів голосування (в т.ч. позиціЇ  дорадчих голосів) та прийнятого
р1шення.

2.5.8.

ому відсутній без поважних причин.
часть      членів      виконавчого     комітету     у     засіданні

На засіданнях в обов'язково має б

а  також  юристи  виконавчих  органів______ . `     `,гL\сільсько.і. ради (під час розгляду проектів рішень, погоджених ними).

!:::і.      FоРл°оВвеудюе::: ::Сзіgсаі:::н:Ив:::::оМмУ;:
веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
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надає    слово   для   доповіді,    співдоповіді,    запитань,    виступів,
оголошує наступного доповідача;

вносить  на  голосування  пропозиці.і. про  зміни  та доповнення  до
проектів рішень;

 вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);
оголошує     результати     голосування     з     врахуванням     показів

електронноЇ  системи (рішення ухвалене; рішення не ухвалене);
забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні.
2.6.2.       На початку засідання процедурним рішенням виконавчого

комітету    затверджується     порядок    денний     засідання.     Зміни    та
доповнення  до   проекту  порядку  денного  за  наявності   відповідних
погоджених  проектів  рішень,  крім  проектів  рішень  з  питань  «різне»,
ставляться головуючим на голосування   у порядку .і.х надходження.

2.6.3.       додаткові     питання     можуть     вноситись    на    засіданні
виконкому  виключно  у  випадку,  якщо  вони  стосуються  виникнення
аварійних  ситуацій,  подолання  стихийного  лиха,  виконання  рішень
с;уІІу:у.

2.6.4.       Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.
2.6.5.       Обговорення    питань    порядку   денного    починається    з

доповіді    автора    проекту    рішення,    співдоповідей.    Проголошення
доповіді з питання порядку денного є обов'язковим. Виконком не може
розглядати питань без проведення доповіді.

2.6.6.       Після цього члени виконкому та особи, що беруть участь у
засіданні   із   правом  дорадчого  голосу  можуть  поставити  доповідачу
запитання  та  виступити  із  промовами.  Запис  на  виступ  і  для  запитань
проводиться  за  допомогою  системи  електронного  голосування  та/або
шляхом підняття рук. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного
питання    головуючий    надає    слово    (відповідно    до    записів)    для
оголошення   запитань   та   відповідей,   а   пізніше     для      виступів   з
обговорюваного питання, в т.ч. з правом дорадчого голосу.

2.6.7.       За процедурним рішенням виконкому, що ухвалено більшістю
від  присутніх  членів  виконкому,  головуючий  надає  слово  для  виступу  з
обговорюваного питання :

 заступникам  Сільського  голови,  керівникам  структурних  підрозділів
виконавчих органів Ради;

особам, що присутні на засіданні.
2.6.8.       В    обов'язковому    порядку,    без    ухвалення    процедурного

рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за
Ї х проханням:

представнику ініціативно.і. групи,  якою внесено на розгляд виконкому
проект рішення в порядку місцево.і. ініціативи;

особі,  упоноваженій  для  виступу  громадськими  слуханнями  під  час

розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань;
особам,  що  беруть  участь  в  роботі  виконкому  і  правом  дорадчого

голосу;
головам батьківських комітетів навчальних закладів;
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почесним громадянам об'єднано.і. громади,
2.6.9.   Обговорення    завершується    заключним    словом    доповідача

(доповідачів).
2.6.10. Будьяка особа, що присутня на засіданні має право на репліку у

випадку згадування .11. іМені чи поСадИ. Право на репліку надаЄться оСобі За .11.
проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але
до початку голосування за проект рішення.

2.6.11.

виступів:
для

На засіданні  виконкому встановлюється наступна тривалість

доповіді,   інформаці.і.  з   питань   порядку  денного    до   10
хвилин;

для співдоповіді з питань порядку денного до 3 хвилин;
для оголошення запитань до 1 хвилини;
для відповіді на запитання до 2 хвилин;
для   виступу   з   обговорення   питання,   внесення   поправок   до

проекту рішення, заключного слова до 3 хвилин.
2.6.12. Під   час   проведення   засідань   не   допускаються   неетичні

прояви,    порушення    Регламенту    та    коментування    виступів    поза
Регламент.ом.  За  необхідності  виконком  може  ухвалити  рішення  про
неможливість  подальшоЇ  участі  в  засіданні  порушників Регламенту чи
закрити засідання. Таке рішення приймається 2/3 від складу виконкому.

2.7.      Скорочене обговорення.
2.7.1.   За  процедурним  рішенням  членів  виконкому  обговорення

може   бути   проведено   за   скороченою   процедурою,   в   межах   яко.і.
головуючий  оголошує  назву проекту рішення,  а доповідач виступає із
короткою   промовою,   у   який   автор   рішення   засвідчує   важливість
рішення,  його  відповідність  законодавству  та  потребу  для  громади.
Після  цього  головуючий  ставить  питання  на  голосування.  У  випадку
проведення  обговорення  за  скороченою  процедурою  не  може  бути
обмежено  права  присутніх  осіб  на виступ,  якщо  вони  наполягають на
цьому.  Головуючому  заборонено  ставити  питання  на  голосування,  що
усі    бажаючі,    у    встановленому    цим    Регламентом    порядку    не
використали права на виступ.

2.7.2.   Об'єднання кількох подібних питань порядку денного в одне
голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток
із   метою  розгляду   очевидних  і   безспірних  питань.   Але  при  цьому
повинно  бути  обов'язково  дотримано  вимогу  про  коротку  доповідь
автора  (авторів)  проекту  рішення  (рішень),  в  порядку  визначено  п.
4.7.1.  Регламенту.  Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти
цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому чи осіб, що
наділені правом дорадчого голосу.

2.8.       Голосування.
2.8.1.   Після завершення обговорення головуючий пропонує членам

виконкому  перейти  до  голосування  щодо  проекту  рішення.  Рішення
виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:
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в разі  внесення  пропозицій  щодо  змін  та доповнень до  проекту
рішення  головуючий ставить такий проект на голосування за основу;

після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі
пропозиці.і. щодо змін та доповнень до проекту рішення;

шляхом  поіменного

проект рішення  ставиться  на  голосування  в  цілому як рішення з

урахуванням ухвалених змін та доповнень.
якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під

час обговорення гитання не надходило, такий проект рішення ставиться
на голосування відразу в цілому.

2.8.2.    За   процедурнтм   рішенням   виконкому   ініціатору   змін   і
доповнень   може   бути   відмовлено   у   поставленні   на   голосування
запропонованого     доповнення     (змін,     поправки),     якщо     воно
сформульоване. нечітко  або  не  стосується  обговорюваного  питання,
суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо
відхилений виконкомом текст.

2.8.З.     За  ініціативо.ю  головуючого,  члена  виконавчого  комітету,
автора рішення проект рішення, зміна, доповнення до проекту можуть
бути поставлені на повторне голосування.

2.8.4.   У  разі  порушення  процедури  голосування  або  виникнення
перешкод   під   час   його   проведення   негайно   проводиться   повторне
голосування без додаткового обговорення.

2.8.5.   Під   час   проведення   .голосування   та   після   нього   виступи,
коментарі та інші вигуки заборонені.

2.8.6.  Усі  рішення  виконавчого  комітету  ухвалюються  більшістю
г9лосів   від   загального   с.кладу   виконавчого   комітету,   а   процедурні
рішення більшість голосів членів присітніх на засіданні.

2.9,      Ухвалення    рішень    виконавчого    комітету    здійснюється

комітету,

результати голос

голосування   підняттям  рук   членів  виконавчого
іксує    кількість    членів    виконавчого    комітету,    які
;c___     _                  ,,           ССголосували  "за",  "проти",  "утримались",  "не  голосували",   та визначає '  J ,      ,\\:\\

результат голосування щодо кожного проекту рішення чи процедурного
питання.

2.10.    Участь  в  голосуванні  за  власним  бажанням  можуть  взяти
особи    із    правом    дорадчого    голосу,    шляхом    підняття    рук.    Ї х
волевиявлення   заноситься   до   протоколу,   але   не   враховуюється   в
"zlг\т ,t  о+  _ _ _ _ вання

орган1з
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ітозачергових засідань.2.]2.     Особливості

2.13.1.   На

2.12.1.В   разі   необхідності   ухвалення   рішень   щодо   питань   про
запровадження заборони мирних зібрань громадян, подоланню авайних
ситуацій  та  стихійного  лиха,  сільський  голова  (секретар  ради)  сво.і.м
розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому.
Формування  порядку  денного  позачергового  засідання  та  підготовка
проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

2.12.2. У  вип.адку  неможливості  прибути  на  позачергове  засідання
виконавчого комітету окремі чгени риконавчого комітету можуть брати
участь   у   позачерго.вому   засіданні   в   режимі   відеоконференці.і.   за
допомогою    спеціалізованого    програмного    забезпечення,    про   що
інформують загальний відділ завчасно.

2.13.    Фіксув?ння.засідання виконавчого комітету.
®     1  ®     1          тт_ засіданні

Ведення    п
виконкому ведеться протокол, звукозапис,

отокол
загального   в

протягом    5   робоч

вукозапис,
здійснюють    п ацівники

Загальний    відділ
их   днів   пісгя   засідання   виконкому   оформлює

_ т _г'.L*\,\~протокол  засідання;   в   протоколі   вказується:   номер  протоколу;  дата
засідання;  протягом  якого  часу  відбувалось  засідання;  перелік  членів
вик.онкот4у,   які   взяли   учаgть   у   засіданні,   та   перелік   відсутніх   на
засіданні;   п.ереліг  присутніх  на  засіданні   осіб  із   правом  дорадчого
голосу,   керівників   виконавчих   органів   сільськоЇ   ради,   підприємств,
установ, організацій, представників місцевих органів виконавчо.і. влади;
перелік    питань,    що    обговорювались,    прізвища    доповідачів    та
вистугаючих,  резутьтат голосування  (ухвалено  одноголосно;  кількість
голосів за проект рішення, проти, що утримались; не ухвалено, дородчі
голоси), номери ухвалених ріш:нь з кожного питання, що додаються до
протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами
обговорення окремих питань.

2.13.2.  Протоколи  засідань  виконкому  підписує  сільський  голова
або   секретар,   що   виконує   його   обов'язки,   та  заступник   сільського
голови,   керуючий   справами   виконкому.   Копі.і.   протоколів   засідань
виконкому та витяги з них засвідчуються печаткою загального відділу.

2.13.3.  Після   підписання   протоколу   загальний   відділ   надсилає
виконавчим   органам   сільсько.і.   ради,   іншим   виконавцям   витяги   з
протоколу  ухвалені виконкомом доручення з окремих питань, завірені
печаткою загального відділу. Протоколи засідань виконавчого комітету
сільсько.і. ради  т?  ори.гінали рішень  виконавчого  комітету зберігаються
в   загальному   відділі   протягом   2   років,   після   чого   передаються   в
архівний  відділ  сільсько.]. ради.



Набуття    чинності    рішеннями    виконавчого    комітету.
г    п п   ,,, __ _ __ __ _ _Контроль за виконанням

3.1.   Не  пізніше
сільський   голова   (у

Ішень.
днів  після  проведення  засідання

в.изначених   випадках   секретар   ради)   підписує
I,,

3.4.  Рішення     виконавчого

г  |___J  ухвалені  виконкомом рішення.  Після підписаннясільсьkим іоловою (у
визначених      випадках      секретарем     ради)     рішення     на     ньому
проставляється відбиток печатки ради.

3.2.  Рішення  виконавчого  комітету  оприлюднюється  невідкладно
після  його  підписання   відповідно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  доступ  до
публічно.і.   інформаці.і.».   Рішення   набуває   чинності   із   моменту   його
огрr:люднення,   якщо   виконкомом   не   встановленого   іншого   більш
пізнішого часу набуття чинності.

3.3.  Підписані    рішення    виконавчого    комітету    надходять    в
загальний  відділ,  де  реєструються:  вказується  дата ухвалення рішення
т: при.своюється  номер,  що  складається  з  двох  частин:  перша частина
відповідає  номеру  питання,  що  розглядалось  на  засіданні  виконкому
(тумерація  ведеться  з  початку року);  друга частина  відповідає  номеру
рішення з питання (нумерація ведеться з №  1).

^    J1       ,

комітету     реєструються     також     в
електронному журналі загальним відділом.

3.5.   Загальний   відділ   протягом   5   робочих  днів  після  ухвалення
рішень    надсилає   .і.х    копі.і.,   завірені    печаткою    відділу,   виконавчим
органам   сільсько.і.  ради   під  розпис   (згідно   з   переліком   надсилання
копій,  узгодженим  з  працівником  виконавчого  органу,  що  підготував
ппґ`атr.т`   і`:тттлтттт,т\       ТТ_______  _  +`,J+|^ь+проект рішення). допускається надсилати копі.і. рііень з організаційних
питань   (гро   затвердж?ння   плану   роботи   виконкому,   проведення
загальносільських  захотів  тощо)  виконавчим  органам  сільсько.і. ради  в
електронному     вигляді,     і3     застосуванням     системи     електронного
документообігу;  в  такому  випадку  паперові  копі.і. документа,  завірені
п.ечаткою    загального    відділу,    надсилаються    виконавчому    органу
Ґ`1ПL/`[ТҐ/`.1.    і`^тттт           _._  _Ґ____сільсько.і.  ради    розробнику  документа,  з
(відповідно   до   розподілу обов
угіравлінню фінансів та

3.6.   Загальний

'язків),
С1ЛЬСЬКОГО   ГОЛОВИ

відділ  видає  (надсилає)  копі.і.  ухваленого  рішення______    ,  ```'.J``lL\,1\,    J,J.Jщ,пп,1
особам,  щодо  яких  вони  ухвален.і`(фізичним та юридичним особам),  а
також    доводять     його    до     відома    підпорядкованих,     підзвітних
підприємств  та  закладів  комунально.і.  власності;  передача  документів
уповноваженим  представникам  безпосередньо  фіксується  відповідною
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відміткою  про  отримання  і3  зазначенням  дати,  прізвища  та  підпису
одержувача.

3.7.  Зупинення    (ветування)    рішень    виконавчого    комітету
сільським    головою.   Зміни   та   скасування    рішень   виконавого
комітету.
3.7.1.У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому він може
зупинити  дію  рішення  сво.і.м розпорядженням  та  внести це  питання на
розгляд  сільсько.і. ради.  Мотиви незгоди сільського  голови із рішенням
виконкому повинні  бути викладені у розпорядженні  сільського голови
про   зупинення   рішення   виконкому.   Зупинене   рішення   виконкому
вноситься   на   найближче   чергове   пленарне   засідання   ради,   але   не
пізніше  ніж  через   30   календарних  днів  від  дня  винесення  рішення
виконкому.    У    випадку    підтримання   радою    зупиненого   рішення
виконкому     сільський     голова    зобов'язаний     його     підписати    та
оприлюднити.
3.7.2.Рішення  виконавчого  комітету  ради  з  питань,  віднесених до  власно.і.
компетенціЇ  виконавчих  органів  ради,  можуть  бути  скасовані  відповідною
радою.   Таке   скасування   відбувається  за  проектами  рішень,   що  вносять
суб'єкти нормотворчо.і. інціативи визначені ч.  13  ст. 46 Закону Укра.і.ни "Про
місцеве самоврядування в Укра.і.ні". Проект рішень про скасування рішення
виконкому   вносяться    в    порядку   визначеному   Регламентом   ради   із
обов'язковим письмовим сповіщенням усіх членів виконкому про час і місце
проведення засідань  постійних комісій та пленарних засідань ради на яких
розглядатиметься  відповідне  питання  про  скасування  рішення  виконкому.
Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради
із правом дорадчого голосу.
2.1.1.Рішення  виконавчого  комітету з  мотивів  невідповідності Конституці.і.
або законам Укра.і.ни визнаються незаконними з ініціативи заінтересованих
осіб судом загально.і. юрисдикці.і., тобто в судовому порядку. Це не позбавляє
виконавчий  комітет  права  за  власною  ініціативою  або  ініціативою  інших
заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у
тому  числі  і  з  мотивів  невідповідності  Конституці.і.  чи  законам  Укра.і.ни).
Однак,  виконавчий  комітет  не  може  скасовувати  своЇ   попередні  рішення,
вносити  до  них  зміни,  якщо  відповідно  до  приписів  цих рішень  виникли
правовідносини,   пов'язані   з   реалізацією   певних   суб'єктивних   прав   та
охоронюваних законом  інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують
проти  .і.х  зміни  чи  припинення.  Ненормативні  правові  акти  виконкому  є
актами  одноразового  застосування,  вичерпують  свою  дію  фактом  .і.хнього
виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після
•і.х виконання.

2.2.  Контроль. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету
здійснюють постійні комісі.і. ради.

2.2.1.      Організація роботи  по  контролю  за  виконанням рішень ради
покладається на сільського голову та секретаря ради.

2.2.2.      З  метою  контролю  виконання  рішень  ради  постійні  комісі.і.
можуть витребовувати необхідну інформацію, викликати на сво.і. засіданням
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службових осіб  органів  влади,  підприємств,  установ  організацій незалежно
від   форм   власності,   проводити   виЇ зні   засідання,   вивчати   та  перевіряти
діяльність органів ради, .і.х службових осіб, а зпитань відання ради місцевих
адміністрацій, органів влади, підприємств, установ, організацій.

2.2.3.       За    результатами     перевірки     постійні     комісі.і.     можуть
ухвалювати висновки і рекомендаці.і. і направляти .і.х для розгляду виконавчим
комітетом,  керівниками  виконачих  органів  ради,  комунальних  установ  та
підприємств,  керівниками  підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від
форм власності, а також органами державно.і. влади. Висновки і рекомендаці.і.
постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду у строк встановлений
постійною комісією.

2.2.4.      Постійна  комісія  має  право  виступити  із  доповіддю  на
засіданні виконавчого комітету ради.

2.3.   Сільський  голова,  секретар  та депутати  ради  зобов'язані  вживати
заходів до реалізаці.і. та виконання рішень виконавчого комітету, повідомляти
раду про усі відомі Ї м факти невиконання рішень виконкому.

6.   Порядок   підготовки   розпоряджень   сільського   голови   з
питань основно.і. діяльності сільсько.і. ради та .іі. виконавчих органів

6.1.Сільський     голова     видає     розпорядження     відповідно     до
повноважень, визначених чинним законодавством.

6.2. Розпорядження  сільського  голови,  прийняті  в  межах  наданих
йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на
територі.і.   об'єднано.і.   громади   органами   місцевого   самоврядування,
виконавчоЇ  влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами
та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

6.3. Проекти   розпоряджень   готують   виконавчі   органи   сільсько.і.
ради   під   контролем   заступників   сільського   голови.   У   разі,   коли
розроблення   проекту  розпорядження  доручено  кільком  виконавцям,
головним  розробником  є  виконавець,  зазначений  першим  у резолюці.і.,
інші       сприяють    головному    розробнику    та    надають    відповідну
інформацію.

6.4.Підготовка   проектів   розпоряджень    сільського   голови,    що
містять    ознаки   регуляторного   акта,    здійснюється   з   дотриманням
процедури,   встановлено.і.   Законом   Укра.і.ни   «Про   засади   державно.і.
регуляторно.і.  політики  у  сфері  господарсько.і. діяльності»,  та рішенням
виконкому  про  порядок  підготовки  та  відстеження  результативності
регуляторних актів.

Організаційне   забезпечення   здійснення   державно.і.   регуляторно.і.
політики у  сільській  раді  покладено  на  відділ  економіки та інвестицій
управління економіки.

Відповідальним      за     дотримання      процедури      підготовки     та
відстеження      результативності      регуляторного      акта      є      керівник
виконавчого      органу      сільсько.і.      ради            розробника      проекту
розпорядження.
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6.5.Проекти     розпоряджень      сільського      голови      складаються
відповідно до інструкці.і. з діловодства.

6.6.У   разі    потреби   головний   розробник   готує   пояснювальну
записку  до  проекту  розпорядження,   що  повинна  містити  необхідні
розрахунти, обґрунтування і прогнози соціальноекономічних та інших
результатів реалізаці.і. виданого розпорядження.

до   .пояснк}вальноЇ    затиски   можуть   додаватися   інформаційно
довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний
двох аркушів,

обсяг пояснювально.і. записки не повинен перевищувати

Подання    пояснювально.і.    записки    до    проектів    розпоряджень
нормативного    характеру,    в    тому    числі    регуляторних    актів,    є
обов'язковим.

6.7. Якщо  проект розпорядження  готується з метою внесення змін
або  доповнень  в  раніше  втдане  розпорядження,  наводяться  пункти,  в
які  вносяться  доповнення  і  зміни,  або  ті,  які  втратили  чинність.  Крім
того,   додається   копія   розпорядження,   в   яке   вносяться   зміни   та
доповнення, або яке втрачає чинність.

У    випадку    підготовки   розпорядження    сільського    голови    на

риконання розпорядження голови обласно.і. державно.і. адміністраці.і. абоінших  документів   вищих   органів  влади  до   проекту  розпорядження
додається копія відповідного документа.

6.8. У  випадку  підготовки  проектів  розпоряджень  з  питань,  які
діють     періодично     протягом     року,     півріччя,     раніше     видане
розпорядження    з    таких    же    питань    знімається    з    контролю    або
указується, що воно втратило чинність.

6.9.  Відповідальність за законність  і достовірність текстів проектів

розгоряджень,     відповідніст:    .і.х    інструкці.і.    з    діловодства    несуть
керівники  виконавчих  органів  сільсько.і.  ради,  заступники  сільського
голови, які берут: участь у  підготовці та погодженні проектів.

6.10.Посадові     особи,     які     готують     проекти     розпоряджень,
зобов'язані   погоджувати   .і.х   і3   задіяними   у   процесі   підготовки   та
виконання документа відповідальними посадовими особами.

6.16. Загальний відділ здійснює контроль за відповідністю проектів
розпоряджень    інструкці.і.   з   діловодства,    Регламенту,    укра.і.нському
правопису,  в  разі  виявлення  порушень  пропонує редагування  проекту
та узгоджує правки із автором проекту.

6.19.    Погоджені.  гтро?кти  розпоряджень   сільського   голови  (разом  з
доданими   копіями   відповідних   документів,      юридичними   висновками)
виконавець  здає  в  загальний  відділ,  який  подає  проекти  на  погодження
заступнику с.ільського голови, теруючому справами виконкому та першому
заступнику сільського голови, після чого на підпис сільському голові.

6.20.Розпорядження    набуває    чинності    після    його    підписання
сільським    головою       (або    виконуючим    його    обов'язки    першим
заступником сільського голови) та реєстраці.і. в загальному відділі.
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6.21.Загальний відділ реєструє підписані розпорядження сільського
голови таким чином:

роз п:Б:::каеВнЛнЯяЄТ(=СуЯм ерадц::аведеРт:::ТgапЦоі:аткуТапото::%::КрОоВкИуй).     НОМеР
6.22.      Заг?льний   відділ  надсилає  копі.і.  розпоряджень  сільського

г?лови,  завірені  печаткою  відділу,  виконавчим  органам  сільсько.і. ради
під   розпис   (згідно   з   переліком   надсилання   копій,   погодженим   з
розробником проекту розпорядження).

допускається   надсилання   копій  розпоряджень   з   організаційних
питань   (про   скликання   сесій   сільсько.і.   ради,   призначення   засідань
вгконкому,  проведення  місцевих  заходів  тощо)  виконавчим  органам
сільськоі   ради   в   електронному   вигляді,   і3   застосуванням   системи
електронного    д.окутентообігу;    в    такому    випадку    паперові    копі.і.
документа,    завірені    печаткою    загального    відділу,    надсилаються
вгконавчому органу сільс:ко.і. ради  розробнику документа, заступнику
сільс.ького .голови  (.відповідно  то  розподілу  обов'язків),  відділу  обліку
та звітності, управлінню фінансів та бюджету.

Z   11         г\__

сільсько.і.  ради  об'єднано.і.  територіально.і.  громади
дня з    дня    підписання розпорядження    сільського    голови.

доводить розпорядження сільського голови з
важливих     питань     життєдіяльності     об'єднаноЇ      громади     до     відома
громадськості чере3 засоби масово.і. інформаці.і..

6.24.      Оригінали  розпоряджень  сільського  голови  зберігаються  в
загальному   відділі   2   роки,   після   чого   здаються   в   архівний   відділ
сільсько.і. ради.

7.2.           о

найбільш

;ї          Е:рРаЯддиОКсГлі:сГьОкТоОгВоКИг:лПоРвОи?едйеоНг:Я зНа::;:ників,   секретаря
ради,  керівників  виконавчих  органів  проводяться  відкрито  і  гласно,
нікого  не  може  бути  обмежено  у відвідуванні  цих  нарад.  Проведення
закритих  нарад  заборонено.  Про  проведення  наради не  підзніше як за
один календарний день до дати Ї і. проведення повідомляються депутати
ради,  акредитовані  в  раді  ЗМТ,  розміщується  відповідна  інформація  на
сайті  ради.  Проведення  нарад  із  порушенням  порядку  попереднього
оголошення  дозволяється  лише  у  випадку  проведення  нарад  з  питань
подолання стихійного лиха та аварійно.і. ситуаці.і..

перативні

у

С1ЛЬСЬКОГО    ГОЛОВИ

разі   зміни   дати   або

голови    гіокладається
справами виконкому.

залі    засідань сільсько.і.   ради.

години  проведення  оперативно.і.  наради_  _ J_  __ __`,      J.\~J,,+JJ
організа.ційний  віддіт.  сільсько.і.  ради  ±е  пізніше  понеділка  інформує
учасників оперативноі наради.

7.3.        Організація   проведення   оперативно.і.  наради  у  сільського
тчл п ^ ,, _ __ _ _

на   заступника   сільського   голови,   керуючого
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7.4.        Підготовка    списку    учасників    оперативно.і.    наради,    Ї х
реєстрація,   розміщення   у   залі   та   формування   порядку   проведення
наради покладається на організаційний відділ сільсько.і. ради.

В  оперативній  нараді  у  сільського  голови  беруть  участь:  секретар
сільсько.і.  ради,  заступники  сільського  голови,  керівники  виконавчих
органів      сільсько.і.     ради,      керівники      відповідних     комунальних
підприємств,    закладів,    керівники    відповідних    місцевих    органів
виконавчо.і. влади.  Також в нараді  із правом дорадчого  голосу у нараді
можуть  брати  участь  депутати  ради,  депутати  інших  місцевих  рад  та
народні депутати УкраЇ ни.

7.5.        Перед    оперативною    нарадою    проводиться    реєстрація
учасників.    Список    присутніх    подається    сільському    голові    перед
початком наради.

7.6.        Схема розміщення постійних учасників оперативно.і. наради
у залі засідань затверджується сільським головою.

7.7.        На  оперативну  нараду  за  вказівкою  сільського  голови  для
розгляду  окремих  питань  можуть  додатково  запрошуватись  керівники
інших     підприємств,     установ,     організацій     об'єднано.і.     громади,
працівники виконавчих  органів сільськоЇ  ради, депутати сільсько.і. ради
та ін.

7.8.        Організаційний відділ за дорученням заступника сільського
голови,   керуючого   справами  виконкому  готує  порядок  проведення
оперативноЇ     наради.    Пропозиці.і.   щодо    питань    для    розгляду    на
оперативній нараді подаються сільському голові.

Керівник    виконавчого    органу    сільсько.і.    ради,    підприємства,
закладу,  установи,  який  готує  і
нарад1,

мац1ю для розгляду на оперативній
подати  в  організаційний

відділ довідку,  що  відображає суть  питання,  його  аналіз та пропозиці.і.
щодо  покращення  стану  справ,  а  також  список  осіб,  яких  доцільно
запросити   до   участі   у   нараді.   Обсяг   вищезазначено.і.  інформаційно.і.
довідки  не  повинен  перевищувати  2   аркушів  формату  А4.  довідка
повинна містити основні акценти з питання, що розглядається.

Матеріали    оперативно.і.    наради    організаційний    відділ    подає
сільському  голові,  секретарю  сільськоЇ   ради,  заступникам  сільського
голови.

7.9.        Регламент  проведення  оперативно.і.  наради  встановлюється
сільським головою.

Організаційний  відділ веде, оформлює (впродовж одного дня),
узгоджує і3 заступником сільського голови, керуючим справами виконкому
та подає на підпис сільському голові, зберігає протоколи оперативних нарад,
надсилає     копі.і.     протоколів     виконавчим     органам     сільсько.і.     ради,
підприємствам,   установам,   закладам   об'єднано.і.  громади    виконавцям
ді                                    д                          І                                             l                           др\
ІІІ                             ]                            І       І               д                                                  р                                                      ї      [

і.і;і  зі`с і,`іt`H і,  втн\t`і.іt.івч``і`о  і\оште'і.\ра,`.і

7.11.      Матеріальнотехнічне    забезпечення    та    підготовка    залу
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засідань    для    проведення    оперативноЇ     наради    покладається    на
господарськотехнічний відділ.

7.12.      Відповідно  до  розподілу  обов'язків  заступники  сільського
голови  можуть  скликати  наради  для  встановлення  завдань,  організаці.і.
та    проведення   .відповідних    заходів,    оперативного    контролю    за
виконанням планів роботи.

7.13.      Організація     тако.і.     наради,     оповіщення     .і.Ї      учасників,
формування плану проведення та контроль за виконанням встановлених
завдань покладається на підрозділ, що відповідає за підготовку наради.

7.14.      Проведення       нарад       заступників       сільського       голови
фіксується    аналогічно    із    фіксуванням    нарад    сільського    голови.
Протокол наради оформляється відповідно до інструкці.і. з діловодства
та підписується головуючим.

7.15.      Керівники виконавчих органів сільсько.і. ради у встановлені
дні  проводять  наради  з  працівниками  підпорядкованих  .і.м  структур  з
питань    основно.і.    діяльності    виконавчого    органу,    планування    та
результатів роботи, дотримання трудово.і. дисципліни тощо.

Проведення    нарад    керівників    виконавчих    органів    фіксується
аналогічно    із    фіксуванням   нарад   сільського   голови.       Протокол
оформляється   та   зберігається   у   виконавчому   органі   відповідно   до
ІнструкціЇ  з діловодства та Номенклатури справ.

утво8р.юютьсяО:::::іЗ#іЯош:і:і:::::Тиім го:ОобвОоЧюИХ      ОРГаНіВ9      ЩО

ефек:.иІ:но.ї.    ВИ:::лКі::ці.і. Та    сСві:.іЬхСЬКИйповГнОоЛвОаВіаеньТЛЯ    пЗеарбее:g::::І::
законодавством,   координаціЇ   дій  виконавчих  органів  сільсько.і.  ради,
підприємств,   установ   і   організацій   під   час   виконання   відповідних
завтань,    розроблення    проектів    рішень,     програм    економічного,
соціального  і  культурного  розвитку  об'єднано.і.  громади,  здійснення
контрольних  функцій,  комплексних  перевірок  стану  справ  в  тій  чи
іншій. сфері господарювання та на виконання нормативних документів
органів  державно.і.  влади,  а  також  для  вирішення  оперативних  питань
мож.уть   утворювати   постійні   та   тимчасові   робочі   органи   (комісі.і.,
комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).

8.2.         до  складу  робочих  органів  відповідно  до  покладених  на
них завдань  включаються  заступники  сільського  голови,  представники
виконавчих  органів  сільсько.і.  ради,  а  також  депутати  сільсько.і.  ради,
представники  інших  органів,  не  підвідомчих  сільській  раді,  суб'єктів
підприємницько.і. діяльності, громадських організацій, науковці та інші
фахівці за Ї х згодою.

8.3.         9рганізаційною    формою    роботи    робочого    органу    є
засідання,  які  проводяться  за  потребою,  якщо  інше  не  передбачено
прложенням  про  нього.  Робочі  органи  працюють  відкрито  і  гласно,
нікого    не    може    бу"    Обмежено    у    відвідуванні    його    засідань.
Проведення закритих засідань заборонено.
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8.4®         Порядок  роботи  робочого  органу,   формування  порядку
денного,  ведення  засідань,  фіксування  перебігу  засідань,  оформлення
рішень  та  інші  питання  визначаються  у  відповідному  Положенні,  що
затверджується при його створенні.

9.             Висвітлення     діяльності     виконавчого     комітету    та
виконавчих органів сільсько.і. ради

9.1.          Оперативне  інформування  громадськості  про  діяльність
виконавчого     комітету     та     виконавчих     органів     сільсько.і.     ради
здійснюється  виконавчими  органами  сільсько.і.  ради  через  оновлення
офіційного      сайту      Білоберізько.і.      сільсько.і.      ради      об'жднано.і.
територіально.і. громади та оприлюднення інформаційних матеріалів у
засобах масово.і. інформаці.і..

9.2. З  метою  відкритості  та  прозорості
забезпечує   взаємодію   виконавчого   комітету   і виконавчих

органів  сільсько.і. ради  з  центральними  та  місцевими  засобами  масово.і.
інформаці.і.;    Організовує    висвітлення    актуальних   питань   соціально
економічного і суспільнополітичного життя об'єднано.і. громади.

9. 3.           Керівники виконавчих органів сільсько.і. ради:
  з  метою  анонсування  подій  та  подальшого  .і.х  висвітлення

масово.і. інформаці.і. подають необхідні матеріали у
за дві доби до запланованого заходу
сільськоЇ  ради;

засобах

для розміщення Ї х на офіційному сайті

 для оперативного розміщення новин на офіційному сайті сільськоЇ  ради
після  проведення  заходу  подають  у  відділ  інформаційно.і.  роботи  повну,
змістовну та об 'єктивну інформацію обсягом не більше одніє.і. сторінки формату
А4;

 для оприлюднення  матеріалів у друкованих засобах масово.і. інформаці.і.
надають  Ї х  у  відділ  інформаційно.і.  роботи  в  електронному  та  друкованому
вигляді не пізніше як за три дні до виходу газети;

  готують  проекти  вітальних адресів з  нагоди державних і  професійних
свят   та   подають   .і.х   у   відділ   інформаційно.і.  роботи   в   елек'іронному   та
друкованому вигляді не пізніше як за три дні до виходу газети.

офіці9й:ій     ВсИа::НаВЧі іОлРоГ::ЗізСі={Ь:.і?КО.І. :іалд=с :Іkд:.і?ВідНрОа::  ПОЛоОбЇ :Нд=а=::
територіально.і. громади, затвердженого розпорядженням сільського голови,
розміщують  на  офіційному сайті  інформацію  про  діяльність  Білоберізько.і.
сільсько.і.  ради  об'жднано.і.  територіально.і.  громади  та .і.і. виконавчого
комітету, а також ухвалені рішення сільсько.і. ради та .і.і. виконавчого комітету,
розпорядження сільського голови.

10.          Забезпечення виготовлення печаток, штампів, бланків,
організаційнорозпорядчих і реєстраційноконтрольних документів,
користування ними та забезпечення .і.х зберігання

10.1.      Виконавчі  органи  сільсько.і.  ради,  що  є  юридичними  особами,
мають сво.і. печатки і  кутові  штампи встановленого зразка,  інші печатки та
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штампг,  які  необхідні  в роботі  з документами.  Зразки печаток та кутових
штампів  виконавчих  органів  сільськоЇ  ради  погоджуються  і3  заступником
сільського   голови,   керуючим   справами   виконкому   та   виготовлюються
самостійно.

10.2.      Печатки  і  штампи. зберігаються  в умовах,  що забезпечують .і.х
надійне     зберігання.     Відпорідальність     за     зберігання     та     правильне
використання  печаток,  штампів несуть особи, в посадових інструкціях яких
про це зазначено.

10.3.      Вигот.овлення    бланків    виконавчого    комітету    здійснюється
господарськотехнічним відділом відповідно до інструкці.і. з діловодства.

10.4.      Бланки листів в.иконкому є бланками суворого обліку і звітності.
Номер бланка зазначається зі зворотно.і. сторони.

10.5.      Облік,  видача,  контроль  за  використанням  бланків,  знищенш
погашених бланків здійснює господарськотехнічний відділ у встановленому
порядку.

Увиконавчихорган?хсільсько.і.радиоблік,зберігання,видача,конкроль
з? вик?ристанням бланків та знищення погашених бланків здійснює особа,
відповідальна за діловодство.

10.6.      декументи,    складені    на    бланках    виконавчого    комітету,
підписуються сільським головою, заступниками сільського голови.

11.           Організація     використання     робочого    часу,    режим
роботи, матеріальнотехнічне забезпечення.

11.1

місця  '1'х розташува ння, встановлюється
В  усіх  виконавчих  органах  сільсько.і.  ради,  незалежно  від

єдиний

для  обліку  часу

режим роботи:

працівників,  що  працюють  за змінним  графіком
L        _1____  ``'`'     `,+'+JLLLLLJL1Y1     J.J,а\у1J\uJVJ

роботи,  застосовується  дотримання  норми  тривалості  робочого  часу
при 40годинному робочому тижні.

У   кожному   втконавчому   органі   сільсько.і.   ради   ведеться   облік
робочого часу працівників.

Підчасвиконанняслужбовихобов'язківпрацівникивиконавчихорганів
сільськ9Ї   ради,   перебуваючи   в   службових   приміщеннях   сільсько.і.  ради,
повинні мати при собі ідентифікатори особи, виготовлені за    встановленим
зразком.

11.2.    Після  .завершення   робочого   часу,   а   також   у   вихідні   та
сряткові    дні    вхід   ..?.торонніх    осіб    в    адміністративні    приміщення
с1льсько.1.   ради    та    11    виконавіих    органів    обмежується.    Усі   факти
перебурання у неробочі дні  в адмінприміщенні фіксуються у відповідному
журчалі, я.кий зберігається на пос.ту. За прийом відвідувачів, які прибули до
працівгиків.  виконавчих    органів    в    неробочі    години    та    дні    несе
відповідальність  та  з%безпечує  .і.х  супровід  (тільки  через  центральний  вхід)
посадова особа до якоі вони прибули.
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11.3.    Матеріальнотехнічне   забезпечення   діяльності   виконавчих
ГТlТ`      ^і  пт   ` ..органів  сільськоЇ   ради,  що  не

чним

здійснюють

є  юридичними  осо

виконавчі    органи
•діи.нtuюш      заходи      щодо      утримання      в      належному      с1тіні
адміністративних   приміщень   сіл.ьсько.і.  ради,   придбання  та  ремонту
меблів,      обладнання,      оргтехніки,      забезпечення      канцелярським
приладдям, папером, телефонним зв'язком тощо.

11.4.    Робочі       кімнати,       розташовані       в       адміністративних
приміщеннях  сільсько.і. ради,  у яких  зберігаються  документи  основно.і.
П1ГГТТТ  тті`^гіі:      :__   __  __   _

ц1нності, на не обочий пе

сільськоЇ      ради

д:яльності  сільсько.і. ради  та  виконавчога  комітету,  значні  мате'  `        J   __    \,\

ТТ1ТТтт^^       __    __  _            ~
іод здаються П1д ОХОРОН

1альн1

1І.5.     прац1вники несуть    відп ОВ1даЛЬН1СТЬ
н:лежне   використання    службового   майна   та
цінностей.

12. Заключні положення.
12.1.     Текст даного  Регламент

забезп НЯ  В1дПОВ1даЄ

за    збереження    та
інших   матеріальних

на сайті ради.
за розміщення посиланняJ                  _       , _ _     `\,\,JJ,JL~LJJLJLлна  поточну редакцію  Регламенту,  що  постійно  відображаться  на  головній

сторінці сайту ради. Т?кст регламенту (а також будьякі зміни і доповнення
доньогg)доводитьсяпідрозписвознайомленніусімслужбовимособамради
та членів виконкому. Текст регламенту надсилається для відому до місцево.і.
державно.і.адміністраціЇ ,правоохороннихтасудовихорганів.

12.2.    Особи   винні   у   порушенні   вимог   цього   Регламенту   несуть
відповідальність   в   порядку   визначенному   законодавством   і   правилами
внутрішнього трудового розпорядку.

12.3.    Рішення   виконачого   комітету,   виконавчих   органів  ради,   які
ухвалені  із  по.рушенням вимог данного Регламенту за позовом будьякого
члена територіально.і. громади можуть бути ризнані недійсними у судовому
порядку. У випадку визнання незаконними рішень виконавчих органів ради
виконавчий    комітету.  повинен    обговортти    це    питання    на    своєму
НайбJ"жчґ`мv    г2яг;ттаттттт      тт_               .найближчому   засіданні,   проаналізувати   підстави   і   мотиви

_  L_  ___           +_            J.1ІJL(*1_1J1л

судового  рішення  та  вирішити  питання  про  відповідальність
службових  осіб  та  працівників  ради.     У  випадку  визнання

_ _ _ _ ' _  ` _`, t~J\\, L J'J. J. гJ.JYJ.г1

рішень  виконавчого  комітету  сільський  голова  (с`екретар  ради)  повиненні
внести  на  обговорення  найближчо.і.  сесі.і.  ради  це  питання,  під  час  яко.і.
здійснюється  аналіз  підстар  і  мртивів  відповідного  судового  рішення  та
вирітуєть.ся  питання  про  відповідальність  відповідних  службових  осіб  та
працівників ради.

12.4.     Органи  виконавчо.і.  влади,  .і.х.посадові   особи  не  мають  права
втручатися   в   законну   діяльність   органів   та   посадових   осіб   місцевого
самоврядування,   а   також   вирішувати   питання,   віднесені   Конституцією
Укра.і.ни, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб

В1дПОВ1дНОГО
відповідних

незаконними
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місцевого самовря.дування, крім випадків виконання делегованих .і.м радами
повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

12.5.    Рішення      Білоберізько.і.      сільсько.і.      ради       об'жднано.і.
територіально.і.  громади  та  .іЇ   виконавчого  комітету,  прийняті  в  межах
наданих    Ї м    повнов?жень,    є    обов'язковими    для    виконання    всіма
розташованими   на   відповідній   територі.і.   органами   виконавчоЇ    влади,
об'єднаннями   громадян,   підприємствами,   установами   та   організаціями,
посадовими  особами,  а  також  кромадянами,  які  постійно  або  тимчасово
проживають на відповідній територі.і..

12.6.    На   вим?гу   відповідних   органів   та  посадових   осіб  місцевого
самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній
ТеРИТОРі.1. ТідПРИЄМСТВ,  УСТаТОВ  Та оРГаНіЗаЦій  НеЗаЛеЖНО  Від  фоРм  ВлаСноСТі

зобов'язан.і  прибути  на  зfсідання  цих  органів  для  подання  інформаці.і.  з
питань,   віднесених  до   відання  ради  та  .іЇ   органів,   відповіді   на  запити
депутатів.

12.7.    Органи   та   посадові   особи   місцевого   самоврядування  несуть
відповідальність   за   свою   діяльність   перед   територіальною   кромадою,
д.ержарою,  юриFичнимт  і  фізичними  особами.  Підстави,  види  і  порядок
В1дПОв1дальНОст1    орган1В.   Та    поСадОВИХ    Осіб    МіСЦевОГО    СаМОВРЯдУВаННЯ
визнагаються  Конституцією  Укра.і.ни,  цим  та  іншими  законами.  Шкода,
заподіяна юридичним. і фізичним особам в результаті неправомірних рішень,
дій  або  бездіяльності  виконкому,  виконавчих  органів,  відшкодовується  за
рахунок коштів hfісцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій
або бездіяльності  посадових осіб місцевого самоврядування  за рахунок .і.х
власних коштів у порядку, встановленому законом.
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