
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
 
Про зміни до Регламенту  
Ужгородської міської ради  
VІ скликання 
 
 Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Регламенту Ужгородської міської ради VI скликання від 
08.04.2011 року №149, а саме:  

1.1. Абзац 3 статті 108 викласти в редакції: 
"Депутатська група (фракція) складається не менше як з п'яти депутатів." 
1.2. Пункт 1 рішення XIII сесії міської ради VI скликання від 20.07.2012 

№552 "Про зміни до Регламенту Ужгородської міської ради VI скликання" в 
частині змін до статті 108 вважати таким, що втратив чинність.  

1.3. Статтю 134 доповнити абзацом: 
"На вимогу не менше половини депутатів ради прозвітувати перед радою 

зобов'язані також заступники міського голови, керуючий справами виконкому 
про роботу підзвітних та підконтрольних їм структурних підрозділів у будь-
який визначений радою термін." 

1.4. Статтю 144 викласти в наступній редакції: 
"Стаття 144. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. 

Персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови. 
 У випадку, якщо пропозиція міського голови не набрала необхідної 

кількості голосів, депутатські групи (фракції) ініціюють перед міським головою 
питання затвердження персонального складу виконкому на наступному 
засіданні міської ради з врахуванням критичних зауважень та пропозицій 
депутатів." 

1.5. Статтю 155 викласти в наступній редакції: 
"Стаття 155. Призначення на посади та звільнення з посад заступників 

міського голови, керуючого справами виконкому здійснюється шляхом 
затвердження на сесії міської ради.  



У випадку, якщо пропозиція міського голови щодо кандидатур на ці посади 
не набрала необхідної кількості голосів, депутатські групи (фракції) ініціюють 
перед міським головою розгляд питання на наступному засіданні міської ради з 
врахуванням критичних зауважень та пропозицій депутатів. 

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради 
призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою 
одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з 
відповідними органами виконавчої влади та міської ради." 

1.6. Статтю 145 доповнити абзацом: 
"У разі припинення повноважень виконавчого комітету (в тому числі 

дострокового розпуску) наступним питанням на сесії розглядається питання 
про заступників міського голови, керуючого справами виконкому,  кількісний 
та персональний склад виконавчого комітету."  

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Щадея В.І. 
та постійну комісію з питань законності, правопорядку, Регламенту і 
депутатської етики (Булина М.М.).  

 
 
    
 
Секретар ради  В. Щадей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


