
 

 
 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2017 року № 29 

Миколаїв   
 
 
 
Про організацію звітів депутатів                                             Одинадцята сесія 
Миколаївської обласної ради                                                   сьомого скликання 
сьомого скликання                                                  
  
 

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 16 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад", з метою забезпечення виконання обов’язків депутатів 
обласної ради щодо звітування про свою роботу перед виборцями обласна 
рада 

  
 

ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Депутатам обласної ради провести звіти про свою роботу перед 

виборцями до 31 березня 2017 року. 
  
2. Депутатам обласної ради – членам відповідних фракцій і груп до     

07 квітня 2017 року подати керівникам фракцій та груп інформацію про 
проведення звітів, надані виборцями доручення, зауваження і пропозиції, 
висловлені на адресу обласної ради та її органів. 

Керівникам фракцій та позафракційним депутатам обласної ради до    
14 квітня 2017 року проінформувати постійну комісію обласної ради з питань 
законності, депутатської діяльності, антикорупційної та регуляторної 
політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової 
інформації про результати проведення звітів депутатами обласної ради перед 
виборцями. 

  
3. Постійній комісії обласної ради з питань законності, депутатської 

діяльності, антикорупційної та регуляторної політики, зв’язків з органами 
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місцевого самоврядування та засобами масової інформації до 12 травня   
2017 року подати керівництву обласної ради узагальнену інформацію про 
проведення звітів депутатів обласної ради та відповідні пропозиції. 

  
4. Виконавчому апарату обласної ради підготувати необхідні 

інформаційно-довідкові матеріали для депутатів обласної ради. 
  
5. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій 
сприяти депутатам обласної ради в організації проведення звітів перед 
виборцями шляхом оповіщення виборців про час і місце проведення звітів, 
надання необхідних приміщень тощо. 

  
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, 
антикорупційної та регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого 
самоврядування та засобами масової інформації. 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                   В.В. Москаленко 
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