ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 23.01.2015 № 2004

59 сесія 6 скликання

м. Вінниця

Про внесення змін
до Регламенту Вінницької міської ради

Керуючись пунктом 1 частини 1 статті 26, у відповідності до статей 46 та
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до Регламенту Вінницької міської ради,
затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2010р. №77, зі змінами та
доповненнями, прийнятими рішенням міської ради від 19.05.2011р. № 276, від
25.10.2013р. № 1466 та від 27.06.2014р. № 1773:
1.1. До статті 1.4. додати пункти наступного змісту:
«7. Кожний член територіальної громади м. Вінниці, який наділений
правом голосу, має право бути присутнім на відкритому пленарному засіданні
міської ради, в порядку передбаченому Регламентом.
8. Особа, яка бажає відвідати відкрите пленарне засідання міської ради,
подає письмову заяву або через офіційний веб-сайт Вінницької міської ради
електронну заяву щодо бажаного дня для відвідин відкритого пленарного
засідання. Заява подається у термін, не пізніше ніж за одну добу до початку
пленарного засідання.
У заяві вказується: П.І.Б. особи, дата народження, а також контактні
дані: адреса реєстрації місця проживання, номер телефону та адреса
електронної пошти. Заявка подана електронною поштою має бути підписана
електронним цифровим підписом.
Подання письмової заяви або направлення відповідної електронної
заяви є дозволом особи на обробку її персональних даних.
9. Облік заяв здійснюється в порядку їх надходження на відповідний
день відкритого пленарного засідання секретаріатом міської ради.

Кількість можливих присутніх осіб встановлюється секретаріатом
міської ради з урахуванням кількості запрошених осіб на відповідне засідання
сесії, однак не менше 10 відсотків від вільних місць у залі засідань (не
враховуючи місця, відведені для депутатів міської ради).
Загальна кількість осіб, які одночасно можуть перебувати на засіданні
міської ради, визначається з урахуванням санітарних та протипожежних
правил, технічної та фізичної можливості одночасного перебування осіб у залі
засідань.
10. Особа, яка подала заявку на відвідування відкритого пленарного
засідання міської ради, може бути присутньою на засіданні за наявності
підтвердження про можливість його відвідування, яке надсилається особі за
зазначеною нею електронною адресою, або телефоном.
11. Вхід до зали засідань міської ради (місто Вінниця, вул. Соборна, 59,
3-й поверх) здійснюється в день проведення відкритого пленарного засідання
міської ради через правий турнікет пропускної системи за 30 хв. до початку
засідання.
Для входу у приміщення зали засідань особа має пред'явити працівнику
секретаріату міської ради документ, що посвідчує особу – паспорт
громадянина України. Працівник секретаріату зобов’язаний пересвідчитись,
що особа є членом територіальної громади м.Вінниці та вручити пам’ятку
щодо участі у засіданні.
12. Особи, які відвідують відкриті пленарні засідання міської ради,
зобов'язані дотримуватися правил етикету, громадського порядку та інших
вимог, передбачених чинним законодавством та регламентом міської ради.
13. Особи, які порушують громадський порядок, можуть бути видалені
із зали засідань та повторно на засідання не допускаються».
2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики
( Ю.Зажирко).

Секретар міської ради

С.Моргунов

Секретаріат міської ради
Скляров Олег Сергійович
Начальник відділу організаційно-методичної роботи

