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Про внесення доповнень до Регламенту 

Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання щодо особливої форми  

роботи у період карантину у зв’язку із 

запобіганням поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

Тридцять четверта 

позачергова сесія 

сьомого скликання 

 

 

 

Відповідно до статті 43, пункту 111 розділу V Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Регламенту Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання,  затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня              

2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), обласна рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

 Внести до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами 

та доповненнями), доповнення, що додаються. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Вікторія МОСКАЛЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення обласної ради  

 

 

                                    

Зміни, що вносяться до Регламенту  

Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

 

1. Доповнити Регламент Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

затверджений рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами 

та доповненнями) новим розділом такого змісту: 

 

"Розділ 2-1. ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

В ОСОБЛИВІЙ ФОРМІ 

 
Стаття 2-1.1. Згідно з цим Розділом тимчасово, під час карантину 

допускається проведення пленарних засідань обласної ради та засідань 
постійних комісій обласної ради в особливій формі (у формі відеоконференцій, 
відеоконференцзв'язку). 

 
Стаття 2-1.2. У разі проведення пленарного засідання обласної ради та 

засідань постійних комісій обласної ради в особливій формі таке засідання 
проводиться виключно в порядку, передбаченому цим Розділом. 

  
Стаття 2-1.3. Пленарне засідання обласної ради та засідання постійних 

комісій обласної ради в особливій формі можуть проводитися виключно з 
метою прийняття рішень, які мають особливу важливість і пов’язані з 
запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, 
епідемій та пандемій, у тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 
Стаття 2-1.4. Рішення про проведення пленарного засідання обласної 

ради в особливій формі із обов'язковим зазначенням підстав для такого 
проведення, може прийматися головою обласної ради або не менш як однією 
третиною депутатів від загального складу обласної ради.  

Рішення про проведення пленарного засідання в особливій формі 

прийняте головою обласної ради оформляється у вигляді розпорядження. 

До порядку денного пленарного засідання в особливій формі можуть 

включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого 

бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких 

надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи 

реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання. 
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Виконавчий апарат обласної ради забезпечує інформування депутатів 
про дату, час, порядок денний такого пленарного засідання шляхом розміщення 
відповідного рішення на офіційному веб-сайті обласної ради з одночасним 
направленням цієї інформації, проєктів рішень з матеріалами на офіційну 
електронну адресу кожного депутата обласної ради не пізніш як за 24 години до 
його початку.  

 
Стаття 2-1.5. Забезпечення проведення засідання в особливій формі 

здійснюється у сесійній залі або депутатській кімнаті (каб. 321) 
адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою, м. Миколаїв, 
вул. Адміральська, буд. 22.  

 
Стаття 2-1.6. Під час проведення пленарного засідання обласної ради в 

особливій формі у залі, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати 
лише: 

1) голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної 
ради; 

2) голова обласної державної адміністрації; 
3) особа, визначена доповідачем по проєкту рішення обласної ради; 
4) депутати обласної ради; 
5) працівники виконавчого апарату обласної ради; 
6) представники засобів масової інформації (не більше 2-х осіб від 

одного засобу масової інформації, які повинні зареєструватися не пізніш як за 
15 хвилин до пленарного засідання у виконавчому апараті обласної ради). 

 
Інші депутати обласної ради беруть участь у пленарному засіданні у 

формі відеоконференції, відеоконференцзв'язку. 
Усі присутні у сесійній залі в ході проведення засідання в режимі 

відеоконференції, відеоконференцзв'язку під час карантину мають бути у 
медичних масках та дотримуватися відповідних санітарно-гігієнічних норм.   

У період карантину інші особи не можуть бути присутні у сесійній залі 
під час проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції, крім 
працівників правоохоронних органів, медичних працівників. Обласна рада 
може прийняти процедурне рішення про обмеження перебування осіб, не 
залучених до організації роботи пленарного засідання.  

Головує на пленарному засіданні, яке проводиться в особливій формі, 
голова обласної ради, а в разі його відсутності – перший заступник чи 
заступник голови обласної ради.  

Гласність засідань, які проводиться в особливій формі, забезпечується 
шляхом онлайн трансляції в мережі Internet. 

 
Стаття 2-1.7. Перед відкриттям пленарного засідання обласної ради в 

особливій формі електронною системою проводиться реєстрація депутатів 
обласної ради, які в формі відеоконференції, відеоконференцзв'язку 
приєдналися до участі у пленарному засіданні. 
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Головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів обласної 
ради. 

Головуючий відкриває пленарне засідання обласної ради в режимі 
відеоконференції, відеоконференцзв'язку у разі, якщо для участі в ньому 
зареєструвалися більшість депутатів від загального складу обласної ради. 

Перед початком роботи пленарного засідання обласної ради в особливій 

формі та після його закриття лунає Державний Гімн України.  
 
Стаття 2-1.8. Після відкриття пленарного засідання обласної ради в 

особливій формі головуючий повідомляє про початок розгляду питань порядку 
денного. По кожному питанню порядку денного головуючий оголошує назву 
проєкту рішення та надає слово доповідачу. 

 
Стаття 2-1.9. Розгляд проєктів рішень обласної ради в особливій формі 

включає: 
1) доповідь особи, визначеної доповідачем проєкту рішення – до                      

5 хвилин; 
2) співдоповідь – до 3 хвилин; 
3) виступи депутатів – до 2 хвилин;  
4) повторний виступ – до 2 хвилин. 

Пропозиції, зауваження, які були висловлені депутатами на пленарному 

засіданні обласної ради, фіксуються головуючим на пленарному засіданні.  
 

Стаття 2-1.10.  

Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про 

початок голосування. На голосування виносяться усі пропозиції, зауваження та 

доповнення, що надійшли від депутатів обласної ради під час обговорення 

відповідного питання.  

Голосування по проекту рішення може проводитися в цілому за все 

рішення або за окремими його пунктами та розділами, а потім - в цілому.  

На голосування спочатку ставиться проект рішення у редакції, внесеній 

відповідним суб’єктом подання, а потім - усі зміни, доповнення до нього згідно 

з черговістю надходження пропозицій.  

Голосування депутатів обласної ради на пленарному засіданні обласної 

ради в режимі відеоконференції, відеоконференцзв'язку (в тому числі тих 

депутатів, які приєднались до участі у ньому після його відкриття) та 

підрахунок голосів проводиться за допомогою електронної системи.  

Під час голосування з одного й того ж питання кожний депутат обласної 

ради має один голос і подає його "за" пропозицію, "проти" неї або 

"утримується" від голосування. 

Депутат обласної ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на 

голосування. 

Після закінчення голосування з відповідного питання результати 

голосування формуються електронною системою та оголошуються головуючим 

на сесії – прийнято рішення або відхилене. 
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Результати голосування сформовані електронною системою невідкладно 

після пленарного засідання роздруковуються, підписуються головуючим на 

пленарному засіданні та в той же день розміщуються на офіційному веб-сайті 

Миколаївської обласної ради.  

Процедурні рішення приймаються обласною радою за допомогою 

електронної системи.  
 
Стаття 2-1.11. Після завершення розгляду питань порядку денного 

пленарного засідання обласної ради головуючий оголошує про закриття 
пленарного засідання обласної ради в особливій формі. 

 
Стаття 2-1.12. Голова обласної ради підписує прийняті радою рішення 

протягом 2-х днів.  
 
Стаття 2-1.13. Засідання постійної комісії обласної ради щодо 

попереднього розгляду проектів рішень обласної ради під час карантину може 
проводитися в особливій формі.  

Рішення про проведення засідання постійної комісії обласної ради в 
особливій формі приймається головою відповідної постійної комісії. 

 
Стаття 2-1.14. Інші питання проведення пленарних засідань обласної 

ради та засідань постійних комісій обласної ради в особливій формі 
регулюються загальними нормами Регламенту Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання з урахуванням вимог цього Розділу.  

 

 


