
 
 

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я 

(ХХХVІ сесія VІ  скликання) 

 
20.02.2015    м.Кривий Ріг                                                       № 358 
 
⌐                                                 ¬     

Про внесення змін у додаток до рішення 

районної у місті ради від 26.11.2010  

№ 8 "Про затвердження Регламенту  

районної у місті ради" 
 

 

 

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про статус депутатів місцевих рад", районна у місті рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни у додаток до рішення районної у місті ради від 26.11.2010 

№ 8 "Про затвердження Регламенту районної у місті ради", а саме Главу 18 

Розділу ІV викласти у новій редакції (додаток). 

 

 2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Сабадаш Ж.Ф.) 

забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому 

районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Голова районної  у місті ради      I.Cалтовська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Додаток 

                                                                                          до рішення районної у  

                                                                                          місті ради 

                                                                                          20.02.2015 № 358 

 

Розділ ІV  

Глава 18. Депутатські фракції та групи 
 

Стаття 87. На основі єдності поглядів або партійного членства депутати 

районної у місті ради можуть об'єднуватись у депутатські фракції. Депутат 

районної  у місті ради може входити до складу лише однієї фракції. 

Стаття 88. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою 

фракцією. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома 

депутатів районної у місті ради головуючим на пленарному засіданні районної 

у місті ради. 

Стаття 89. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень 

у виборчих округах депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди 

об’єднуватися в депутатські групи.  

Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх 

виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими 

ознаками. 

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата 

ради, передбаченим Законом України "Про статус депутатів міських рад". 

Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від 

персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у 

виборчому окрузі. 

Депутатська група може бути утворена в будь-який час потягом строку 

повноважень ради поточного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які 

виявили бажання війти до її складу. Депутатська група складається не менше як 

із п’яти депутатів. 

Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають 

особу, яка очолює депутатську групу. 

Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює 

депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи 

письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її 

назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, 

які уповноважені представляти групу. 

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але 

не більше ніж строк повноважень ради. 

Діяльність депутатської групи припиняється: 

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її численність 

стає меншою ніж встановлено абзацом першим цієї статті; 

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про 

розпуск депутатської групи; 
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3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єднались в 

депутатську групу, або строку повноважень ради. 

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує 

їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність. 

  

Стаття 90. Депутатські фракції, групи мають право: 

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях 

ради; 

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, 

призначає чи затверджує рада; 

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні 

ради з кожного питання порядку денного пленарного засідання; 

- об’єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення 

більшості в раді чи опозиції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


