
                                                  

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  30.08.2017 р. № 3 

 

Про порядок підготовки питань на сесію  

міської ради та оформлення рішень 

 

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 

метою вдосконалення практики підготовки та подання до сесії міської ради проектів рішень, 

підвищення вимог до їх оформлення  

 

Вирішили: 1. Затвердити Порядок підготовки питань до сесії міської ради та 

оформлення рішень (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Мащенко Л.О. 

 

 

 Міський голова        В. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                     рішенням двадцять шостої сесії 

                                                                                               міської ради сьомого скликання 

                                                                                             від 30.08.2017 року № 3 

 

 

 

ПОРЯДОК 

підготовки питань на сесію міської ради та оформлення рішень 

 

1. Цей Порядок установлює загальні правила підготовки питань для розгляду на сесіях 

міської ради, подання проектів рішень та вимоги до їх оформлення. 

2. Проекти рішень для розгляду на сесіях міської ради мають відповідати Конституції і 

законам України, узгоджуватися з раніше прийнятими рішеннями міської ради. 

3. Проекти рішень для розгляду на сесіях міської ради вносять міський голова, 

заступники міського голови, секретар міської ради, постійні комісії, виконавчий комітет, 

посадові особи апарату управління, загальні збори громадян. 

4. Питання, які виносяться на сесію міської ради, попередньо розглядаються 

профільними постійними комісіями, які в прийнятих ними рішеннях дають свої висновки, 

пропозиції, рекомендації. 

5. Проект рішення разом з доданими документами (матеріалами) подається спеціалісту 

з гуманітарних питань у терміни визначені Регламентом міської ради.  

6. Назва рішення повинна містити короткий виклад змісту рішення. Якщо у рішенні 

йдеться про кілька питань, назва може бути узагальнена. 

7. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин: 

- мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, 

якими викликана необхідність прийняття даного рішення; 

- вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці 

поставленого завдання, зазначаються посадова особа та /або/ постійна комісія, на яких 

покладається контроль за виконанням рішення. 

8. Проект рішення погоджується посадовими особами шляхом проставлення підпису 

(візування). Проект рішення візується такими посадовими особами і в наступній 

послідовності: виконавець (особа, що готувала проект рішення), посадова особа (юрист), яка 

відповідає за законність проекту рішення, голова профільної постійної комісії, секретар 

міської ради. Термін розгляду та погодження проекту рішення посадовою особою, що візує 

його, не повинен перевищувати однієї доби. 

Обов'язок проходити процедуру погодження проекту рішення покладається на 

посадову особу, яка його готувала. 

Візи проставляються в нижній лівій частині останнього аркуша рішення, а при 

недостатності місця - на зворотній стороні аркуша у нижній його частині і розміщуються 

таким чином: ліворуч - прізвище та ініціали, праворуч - підпис і дата візування. Візування 

проекту рішення є обов'язковим (відмова від візування не допускається). При наявності у 

того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші. При цьому 

навпроти візи проставляється помітка "із зауваженнями".  

9. Документи, що затверджуються рішеннями міської ради (положення, плани, 

інструкції, програми, кошториси і т.п.) погоджуються в тому ж порядку, що і рішення. 

10. Проекти рішень, на які є зауваження юриста щодо їх невідповідності чинному 

законодавству, повертаються на доопрацювання з метою усунення таких порушень. 

11. До проекту рішення додаються оригінали заяв, звернень, клопотань юридичних та 

фізичних осіб, а також інші документи (або їх фотокопії) необхідні для розгляду та прийняття 

рішення. З питань регулювання земельних відносин до проекту рішення додаються тільки 

оригінали документів згідно з переліком, встановленим чинним законодавством.  

12. До проекту рішення прикріплюється список організацій, установ, служб, 

виконавців та осіб, яким розсилається рішення після набрання чинності. 



13. Розмноження прийнятих рішень проводиться провідним спеціалістом з питань 

комунікацій з примірника, підготовленого відповідно до вимог цього Порядку. 

14. Відповідальність за перевірку достовірності та повноту документів, які додаються 

до рішень міської ради, відповідність нормам і правилам української мови несуть посадові 

особи, що готували проект рішення.  

15. Наступного робочого дня, що настає за останнім днем подання проектів рішень, 

провідний спеціаліст з гуманітарних питань передає матеріали з переліком питань, що 

виносяться на розгляд сесії, секретарю міської ради. Не пізніше як за 5 днів до початку сесії 

секретар міської ради забезпечує формування порядку денного сесії, прийняття 

розпорядження про скликання сесії, повідомлення через засоби масової інформації про час, 

місце проведення сесії та перелік питань порядку денного. 

16. Порядок денний та проекти рішень оприлюднюються на веб-сайті міської ради не 

пізніше як за 5 днів до початку сесії системним адміністратором. 

17. У випадку внесення до порядку денного додаткових питань безпосередньо на 

пленарному засіданні особа, яка ініціювала розгляд питання, подає головуючому на сесії 

проект рішення, погоджений відповідно до цього Порядку, та копії рішення головам 

постійних комісій. У виключних випадках при достатньо обґрунтованій необхідності 

термінового прийняття рішення, його проект опрацьовується під час пленарного засідання 

профільною постійною комісією спільно з відповідними особами апарату управління 

виконавчого комітету міської ради. 

18. Рішення міською радою приймаються в порядку, встановленому Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом Заводської міської ради. 

19. У разі внесення до проекту рішення змін, доповнень, поправок воно на протязі 3 

днів після прийняття підлягає відповідному коригуванню, новому оформленню та 

погодженню, що проводиться особою, яка готувала проект рішення. 

20. При незначних текстових уточненнях (граматичні, стилістичні правки), які не 

змінюють юридичного змісту документу, допускається внесення до рішення виправлень «від 

руки». Такі виправлення погоджуються особою, яка готувала проект рішення, шляхом 

вчинення підпису на правому полі аркуша навпроти зробленої правки. 

21. Рішення міської ради нумеруються таким чином: арабськими цифрами 

проставляється порядковий номер рішення від початку скликання чергової сесії ради.  

22. Перший примірник рішення з візами підписується головуючим на пленарному 

засіданні та скріплюється печаткою міської ради. Головуючим також підписуються 

документи до рішення, оформлені як додатки (переліки, кошториси, таблиці тощо). 

 Інші примірники рішень, копії та витяги з них завіряються провідним спеціалістом з 

питань комунікацій печаткою «Канцелярія». 

23. Рішення, які прийняті в редакції проекту (без змін і доповнень), в п'ятиденний 

строк після пленарного засідання надсилаються за списком виконавцям та зацікавленим 

особам. 

24. Рішення, що потребують нового оформлення та візування в зв'язку з внесеними 

змінами, доповненнями, уточненнями надсилаються в десятиденний строк з моменту їх 

прийняття. 

25. Оригінали рішень, разом з доданими документами та протоколом пленарного 

засідання передаються провідному спеціалісту з питань комунікацій для оформлення справи 

та зберігання протягом встановленого терміну. 

  


