
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від квітня 2016 року №

Про внесення змін до рішення сесії 
Почаївської міської ради від 15Л2.2015 р.
№ 12 «Про затвердження Регламенту 
Почаївської міської ради»

Керуючись ст.ЗО Регламенту Почаївської міської ради, затв. рішенням 
сесії від 15.12.2015 року №12, п. 1 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання 
корупції», враховуючи рекомендації начальника юридичного відділу 
виконавчого комітету Почаївської міської ради, висновки постійної 
депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики, сесія міської ради

ВИРІШИЛА :
1. Виключити з Регламенту Почаївської міської ради частину 6 статті 65, а 

саме: розгляд земельних питань щодо надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та 
затвердження технічної документації та проекту землеустрою в разі 
відсутності заперечень депутатів ради може проводитися комплексно 
(пакетно).

2. Виключити з пункту 1 статті 12 глави 12 Регламенту Почаївської 
міської ради словосполучення «з 14:00 год до 18:00 год», замінивши

, наступним текстом: «з 10:00 год у зв’язку із введенням поіменного 
голосування».

3. Розділ IV «Депутати, посадові особи ради і органи ради» Регламенту 
Почаївської міської ради доповнити статтею 4.7 наступного змісту:

1. Розгляд рішень проводиться із врахуванням вимог, передбачених 
Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним 
законодавством України.

2. В разі розгляду на сесії міської ради рішення, яке викликає 
суперечність між особистими майновими, немайновими 
інтересами, приватним інтересом міського голови, секретаря 
ради, членів постійних комісій, депутатів міської ради



чи близьким їм особам та їх службовими повноваженнями, 
наявність якої може вплинути на об’єктивність або 
неупередженість при прийнятті рішення сесії, дані особи 
зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення конфлікту 
інтересів шляхом самостійного публічного оголошення про це 
під час засідання ради, на якому розглядається відповідне 
питання, перед голосуванням.

3. Про конфлікт інтересів може заявити будь-який інший член 
відповідного колегіального органу, якого безпосередньо 
стосується питання, що розглядається. Про оголошений на 
засіданні колегіального органу конфлікт інтересів зазначається 
в протоколі засідання колегіального органу. До протоколу 
засідання колегіального органу за бажанням члена 
колегіального органу, в якого виник конфлікт інтересів, 
долучається заява про конфлікт інтересів, що є невід’ємною 
частиною протоколу засідання колегіального органу.

4. Дане рішення довести до відома депутатів Почаївської міської ради та 
опублікувати на веб-сайті Почаївської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.
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