РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(37 сесія)
РІШЕННЯ
«20» грудня 2017

м. Рубіжне

№ 37 /15

Про визначення орієнтовних строків
проведення
звітів
депутатів
Рубіжанської міської ради перед
виборцями про свою роботу, та
затвердження
Порядку звітування
депутатів Рубіжанської міської ради
перед виборцями про свою роботу

З метою своєчасного подання звітів депутатів Рубіжанської міської ради про свою
роботу перед виборцями та виконання обов’язків депутата, передбаченого положеннями статті
16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», на підставі рекомендації постійної
комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, гласності та
законності від 13 грудня 2017 року, керуючись ст.25, п.п. 1, 3 ч. 3 ст. 50,ч. 1 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

Визначити березень місяць кожного наступного року місяцем проведення звітів депутатів
Рубіжанської міської ради перед виборцями про свою роботу за попередній рік.

2.

Затвердити Порядок звітування депутатів Рубіжанської міської ради перед виборцями про
свою роботу (додається).

3.

Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію міської ради мандатної,
з питань депутатської діяльності та етики, гласності та законності.

Секретар міської ради

В.І.Соловйов

Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
від «20» грудня 2017 року №37/15
ПОРЯДОК
звітування депутатів Рубіжанської міської ради перед виборцями про свою роботу
1. Загальні положення
1.1. Порядок звітування депутатів Рубіжанської міської ради (далі – Порядок) розроблено
відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», та визначає правові засади,
організацію, реалізації депутатами Рубіжанської міської ради обов’язку звітувати перед
виборцями.
1.2. Звіт депутата – здійснення депутатом Рубіжанської міської ради (далі – депутат) дій щодо
інформування виборців про свою діяльність у раді та її органах, до яких його обрано, а
також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про
хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання
рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
1.3. Всі депутати зобов’язані звітувати перед виборцями свого виборчого округу не менше
одного разу на рік. Строки проведення планового звітування – з 01 по 31 березня щорічно.
Звітування у строки, передбачені даним пунктом, є плановими, інші позапланові.
1.4. Планове звітування депутата включає дві обов’язкові складові:
1) складення письмового звіту депутата за формою, згідно Додатка до цього Порядку;
2) особисте звітування депутатом перед виборцями.
1.5. Звіт депутата також може бути проведено у будь-який інший час на вимогу виборців.
1.6. Інформація про звіти депутатів перед виборцями обов’язково оприлюднюються на
офіційному сайті Рубіжанської міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту
проведення звіту, та можуть бути висвітлені місцевими засобами масової інформації.
Депутати несуть особисту відповідальність за вчасне оприлюднення інформації про звіти на
сайті Рубіжанської міської ради.
1.7. Інформація про звіти депутатів перед виборцями передаються до Рубіжанської міської
ради.
2. Проведення звіту депутатом Рубіжанської міської ради.
2.1. Депутат міської ради, не пізніш як за сім днів до проведення планового звіту, повідомляє
виборців свого виборчого округу про час і місце проведення звіту через місцеві засоби
масової інформації або інший спосіб.
2.2. Питання підготовки до проведення планового звіту депутата, організації його проведення
покладаються на депутата міської ради.
2.3. Посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної
форм власності зобов’язані сприяти депутату міської ради в організації його звіту перед
виборцями шляхом надання безоплатно приміщень, інформаційних та інших довідкових
матеріалів, необхідних депутату міської ради, на прохання депутата здійснювати інші
заходи, пов’язані з проведенням його звіту перед виборцями, у тому числі сприяти
оповіщенню виборців про час і місце його проведення.
Секретар міської ради

В.І. Соловйов

Додаток
до Порядку звітування депутатів
Рубіжанської міської ради перед
виборцями про свою роботу
Рекомендована форма звіту депутата
Рубіжанської міської ради перед виборцями про свою роботу
Звіт депутата Рубіжанської міської ради ____________________________________________
(ПІБ депутата, виборчий округ)

за період з __________________________________________ по _________________
(дата останнього звіту депутата або початку депутатської діяльності)

(дата звіту депутата)

Назва місцевої ради
Офіційний сайт ради
ПІБ Депутата:
Фракція:

Фото

Посада в фракції:
Став депутатом (дата):
Адреса приймальні депутата:

Телефони:
e-mail:

Власна сторінка в Інтернеті:
на сайті ради:
в соціальних мережах:
Чи був депутатом (інші виборні посади) раніше (ради, роки, скликання):
Статистична інформація про активність депутата ради
Кількість сесійних засідань Ради за цей період
Присутність депутата на сесіях ради
Кількість прийнятих рішень Ради за цей період
Робота в комісії
Назва комісії:
Посада в комісії:
Кількість засідань
Скільки засідань комісії депутат
Ініціював рішень комісій:
комісії за цей
відвідав:
період:
Членом яких інших комісій є депутат (перерахувати назви, посади):
Прийом громадян

Прийомний день:
Години прийому:
Прийнято громадян:

Кількість проведених
прийомів:
Отримано заяв, скарг:

Депутатські
звернення
Депутатські запити

Кількість звернень:

Отримано відповідей:

Ініційовано запитів:

Підтримано радою:

Кількість помічників
Сесійних
питань:

Кількість особисто ініційованих депутатом
Рішень ради:
Висновків:
Рекомендацій:

Змістовна інформація про особисту активність депутата
Які проекти рішень депутата є найбільш
важливими
Інформація про участь в депутатських
групах та їх діяльність:
Які депутатські звернення викликали
найбільший резонанс?
Чи були найбільш результативними?
Які ЗМІ і як висвітлювали позицію
депутата?
Інтернет - посилання про депутатську
діяльність та позицію:
Діяльність депутата у виборчому окрузі
Про залучення виборців та виконання депутатських обов’язків:
Чи здійснювалося депутатом
інформування виборців про бюджет,
рішення ради, соціально-економічний
розвиток громади, інші рішення? (вказати
коли і в який спосіб)
Чи організовувалися та проводилися
депутатом публічні заходи (круглі столи,
слухання в комісіях, конференції, наради
тощо)? Якщо так, то коли, які заходи та з
яких питань?
День, місце, години проведення звіту та
кількість виборців, присутніх на звіті:
Дні та способи інформування людей про
звіт депутата, його поширення, тощо:
Інформація про виконання доручень
виборців (зазначаються всі доручення
виборців отримані за звітний період та всі
невиконані доручення виборців за
попередні звітні періоди)

Дата складення звіту

___________________

Особистий підпис депутата

___________________
(ПІБ депутата)

