
 

 

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Регламенту Броварської 

міської ради Броварського району Київської області 

VIII скликання 

 

З метою дотримання статтей 28,30 Закону України «Про запобігання корупції», 

керуючись 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 

23.02.2023 №1049-43-08 «Про внесення змін до рішення Броварської міської 

ради Броварського району Київської області від 01.12.2022 №913-37-08», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

етики, правопорядку, діяльності засобів масової інформації, інформаційної 

політики та технологій, Броварська міська рада Броварського району Київської 

області 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до Регламенту Броварської міської ради Броварського району 

Київської області VIІІ скликання, затвердженого рішенням Броварської міської 

ради Броварського району Київської області від 04.03.2021 № 88-03-08 (зі 

змінами) (далі – Регламент), наступні зміни:  

1.1. Викласти статтю 21 у новій редакції: 

«Стаття 21. Проекти рішень міської ради на зворотній стороні 

погоджуються шляхом візування ініціатором проекту рішення, а також: 

- секретарем міської ради; 

- головою профільної постійної комісії; 

- заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

згідно з розподілом обов'язків; 

- начальником юридичного управління/заступником начальника юридичного 

управління, або особою, яка виконує обов’язки начальника; 

- уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції; 

- керівниками виконавчих органів в межах компетенції. 

Проекти, пов’язані з фінансуванням передбачених заходів, обов’язково 

погоджуються начальниками фінансового управління та управління 

централізованого бухгалтерського обліку. 

Проекти рішень з основної діяльності, кадрових питань (особового 

складу), адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються 

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за 

результатами оцінки їх положень на предмет наявності корупціогенних 

факторів та/або не відповідності антикорупційному законодавству згідно 
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методологічних рекомендацій спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції. 

За наявності зауважень до проекту рішення, посадова особа при візуванні 

робить приписку "із зауваженням" та викладає зауваження письмово тут же або 

на окремому аркуші, який додається до проекту рішення. Візування проекту 

рішення в посадової особи не повинно тривати, як правило, більше, ніж 1 

робочий день.» 

1.2. Викласти статтю 119 у новій редакції: 

«Стаття 119. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі 

міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, старост відповідних 

старостинських округів, а також керівників відділів, управлінь та інших 

виконавчих  органів ради,  інших осіб.     

До складу виконавчого комітету за посадою входить секретар міської 

ради. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити 

депутати міської ради». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Тетяну КОВКРАК. 

 

 

 

Міський голова        Ігор САПОЖКО 

 

 

 

 

м.Бровари 

від 09.03.2023 

№ 1071- 44- 08 


