
 
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 24.04.2020 № _7/75-1 

           м.Покровськ 

 

Про внесення змін та доповнень до Регламенту  

Покровської міської ради  Донецької області  

7 скликання  

 

 

На підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 02.04.2020року», 

розпорядження голови Донецької ОДА керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 20.03.2020 №276/5-20 «Про встановлення режиму надзвичайної 

ситуації на території Донецької області», керуючись ст. 42, 46, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР,- 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити Регламент Покровської міської ради Донецької області 7 

скликання затверджений рішенням міської ради від 26.06.2018 № 7/56-1 Розділом 

ХІІІ «Особливості роботи Покровської міської ради в умовах надзвичайних 

ситуацій та/або надзвичайного стану, карантину» згідно додатка. 

2. Координацію по виконанню рішення покласти на секретаря міської ради 

Сущенко І.В. 

3. Контроль по виконанню рішення покласти на постійну комісію з правового 

захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики 

(Неголюк). 

 

В.п. міського голови            І. Сущенко 

 

 



 
 

Додаток 

      до рішення міської ради      міської ради 

      від 24.04.2020 № 7/75-1 

 

Розділ ХІІІ. Особливості роботи Покровської міської ради в умовах надзвичайних 

ситуацій та/або надзвичайного стану, карантину 

 

Стаття 62. Форма роботи ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або 

надзвичайного стану, карантину. 

Пленарні засідання Покровської міської ради, засідання виконавчого комітету, 

постійних депутатських комісій можуть проводитись у режимі відео конференцій або 

аудіо конференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного 

голосування. До організації дистанційних засідань залучаються відділ інформаційної та 

внутрішньої політики та відділ з організаційної роботи Покровської міської ради. 

Стаття 63. Порядок скликання чергових та позачергових сесії в умовах надзвичайних 

ситуацій та/або надзвичайного стану, карантину. 

В умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану, карантину чергові та 

позачергові сесії Покровської міської ради можуть проводитись в режимі відео 

конференцій або аудіо конференцій (дистанційного засідання). Скликаються 

розпорядженням міського голови із зазначенням дати, часу та форми засідання. 

Рішення про дистанційне засідання  доводиться до відома депутатів, членів 

виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку  із 

зазначенням порядку денного та  порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного 

засідання місцевої ради. 
Стаття 64. Порядок денний дистанційного засідання. 

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання 

невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інших питань, щодо невідкладних 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або  якнайшвидша ліквідація особливо 

тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації 

повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання; 
На проекти рішень, рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини третьої статті 

15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну 

допомогу суб'єктам господарювання". 

Стаття 65. Порядок проведення дистанційних засідань.  

Депутат міської ради зобов'язаний брати участь у дистанційній роботі міської ради. 

У разі технічної чи фізичної неможливості брати участь у дистанційному пленарному 

засіданні обов’язаний повідомити про це секретаря міської ради.   

Реєстрація депутатів здійснюється за допомогою відео зв’язку, що дозволяє 

ідентифікувати особу, або з використанням електронного цифрового підпису. 

Поіменне дистанційне голосування проводиться шляхом персонального опитування 

в алфавітному порядку кожного члена колегіального органу стосовно кожного питання 

окремо після оголошення початку голосування. 

Стаття 66. Протокол дистанційної сесії. 

Протокол дистанційної сесії ведеться згідно розділу VI Регламенту Покровської 

міської ради. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу 

засідання. 
 

       

Секретар міської ради          І.Сущенко 


