
   Р І Ш Е Н Н Я     
 

 від  24 грудня 2010 року                                                        № 14 
                                             м. Ульяновка 

 
Про утворення президії районної ради  
шостого скликання 
 
 

Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, районна рада 

в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити президію районної ради шостого скликання у 
наступному складі: 

голова президії – Буй А.П. – голова районної ради; 
заступник голови президії – Дідур І.О. – заступник голови районної 

ради. 
 

Члени президії:     1. Губрій Т.М. 
                               2. Ковбасюк Р.Д. 
                               3. Козлова Т.І. 
                               4. Куцерда А.В. 
                               5. Паламарчук О.А. 
                               6. Пушкін Л.В. 
                               7. Ярчевський В.Д. 
2. Після сформування депутатських фракцій ввести в склад президії 

райради керівників депутатських фракцій ради. 
 
3. Затвердити Положення про президію районної ради шостого 

(додається) . 
 
 
Голова районної ради                                                             А.Буй      

 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                               рішенням Ульяновської  

                                                                                  районної ради  
                                                                                       від 24 грудня 2010 року № 14 

 
 
 

ПОЛОЖЕНННЯ 
про президію районної ради 

 
Розділ І  Загальні положення. 

 
1.1. Порядок діяльності президії районної ради (далі – президія) визначається 
законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус 
депутатів місцевих рад”, Регламентом районної ради, цим Положенням. 
 
1.2. Президія районної ради є дорадчим органом районної ради. 
 
1.3. Дане Положення про президію визначає порядок скликання і проведення 
її засідань, прийняття рішень, інших процедур у діяльності президії. 
 
1.4. Президія районної ради затверджується на другій сесії райради.    
До складу президії районної ради входять: голова районної ради (голова 
президії), заступник голови районної ради (заступник голови президії), 
голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники 
депутатських груп і фракцій (у разі їх створення). 
 
1.5. Роботу президії організовує голова районної ради, в разі його відсутності 
– заступник голови районної ради. 
 
1.6. Положення про президію затверджується районною радою. Зміни і 
доповнення до нього вносяться райрадою на її пленарному засіданні. 
 
1.7. Президія будує свою роботу на основі законності, гласності, 
рівноправності, а також вільного колективного обговорення і вирішення 
питань. 
 
1.8. Дії, пов’язані з організаційними заходами щодо проведення засідань 
президії, здійснює виконавчий апарат районної ради. 
 

Розділ ІІ. Основні функції президії. 
 

2.1. Основними функціями президії ради є: 
- попередній аналіз і розгляд соціально-економічних і культурних проблем 
району; 



- вивчення стану справ у господарському і соціально-культурному 
будівництві; 
- підготовка пропозицій і рекомендацій з питань, які вносяться на розгляд 
ради, а також організаційної роботи по підготовці сесій; 
- вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних рад і органів, установ та 
організацій, підприємств, незалежно від форм власності, з питань, віднесених 
до відання ради; 
- вжиття заходів, у разі необхідності, щодо забезпечення присутності 
депутатів на сесіях. 

2.2. З метою координації діяльності постійних комісій, президія: 
- вживає заходів щодо організації скоординованої спільної роботи  постійних 
комісій; 
- рекомендує проведення спільних засідань постійних комісій та пропонує 
питання до розгляду у постійних комісіях; 
- попередньо розглядає та погоджує проекти перспективних та річних планів 
роботи районної ради з відповідними постійними комісіями; 
- здійснює заходи щодо погодження проектів документів районної ради, з 
відповідними постійними комісіями, депутатськими групами ( фракціями ); 
- здійснює заходи надання інформаційної, правової, матеріально – технічної 
та іншої допомоги постійним комісіям районної ради; 
- в окремих випадках на вимогу не менш, як третини членів президії, має 
право скликати  засідання постійних комісій ради, в тому числі і спільні 
засідання декількох постійних комісій ради; 
- сприяє діяльності депутатських груп, фракцій, утворених в раді. 
 

2.3. З метою вирішення нагальних питань життєдіяльності президія: 
- рекомендує питання до розгляду у постійних комісіях районної ради; 
- доручає голові районної ради від імені президії звертатись за отриманням 
інформації до установ, підприємств та організацій різних форм власності, 
органів місцевого самоврядування; 
- пропонує сесії районної ради утворення тимчасових депутатських комісій 
для вивчення питань  щодо соціально-економічного та суспільно-політичного 
розвитку району та окремих територіальних громад, а також з інших питань, 
які належать до компетенції районної ради, для надання відповідних 
рекомендацій; 
- здійснює заходи щодо надання інформації, правової, матеріально-технічної 
та іншої допомоги місцевим радам та їх органам; 
- готує звернення до сесії, депутатських фракцій та груп районної ради, 
жителів району, засобів масової інформації та інших установ та організацій. 
 

Розділ ІІІ. Організація роботи президії ради. 
3.1. Організація роботи президії ради покладається на голову 

районної ради (голову президії). 



Секретар президії ради затверджується із членів президії за поданням 
голови та вважається затвердженим, якщо за нього подано більшість голосів 
від загального складу президії. 

 
3.2. Основною формою роботи президії є засідання (для розгляду 

окремих питань можуть проводитись виїзні засідання). Засідання президії 
скликаються головою райради в міру необхідності, а також на вимогу не 
менш, як третини від загальної кількості членів президії і є правомочними, 
якщо в них бере участь не менше, як половина членів від загального складу 
президії. 

 
3.3. Президія ради повідомляє про дату, місце проведення та питання, 

що виносяться на обговорення, не пізніше як за три дні до початку роботи. 
 
3.4. Засідання президії ради є відкритим, крім випадків, коли президія 

приймає рішення про закрите засідання. 
 
3.5. Голова президії скликає і веде засідання президії, дає доручення 

членам президії, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій 
президії.  У разі відсутності голови президії  або неможливості ним 
виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює 
заступник голови або секретар президії. 

 
3.6. У засіданні президії на її запрошення можуть брати участь 

представники державних, громадських органів, підприємств, установ, 
організацій, засобів масової інформації, інші особи. 

Склад запрошених осіб визначається головою районної ради 
(президії). 

 
3.7. Питання до порядку денного засідання президії вносить голова 

райради. Члени президії подають голові райради пропозиції щодо 
необхідності обговорення на засіданні тих чи інших питань. 

 
3.8. Кожен член президії має право ставити запитання промовцям та 

одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено - поки всі 
бажаючі не використають це право. 

 
3.9. Кожен член президії зобов'язаний  брати участь у її засіданні. У 

разі пропуску членом президії протягом року більше половини засідань 
президії, не виконання ним без поважної причини доручень, президія може 
звернутися до ради з пропозицією про відкликання члена президії у 
встановленому законом порядку. 

 
3.10. За результатами засідання президія приймає рішення. Рішення 

приймається більшістю голосів членів президії, присутніх  на її засіданні.  



Рішення президії та протокол засідання президії у тижневий строк 
підписує голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови 
районної ради,  або секретар президії. 

 
3.11. Рішення президії розглядаються  органами, підприємствами, 

установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. 
Про результати розгляду і вжиті заходи повідомляється президії у 

встановлені  нею строки. 
 
3.12. Президія для вивчення питань розробки рішень ради може 

створювати робочі групи із залученням представників громадськості, 
спеціалістів. 

 
3.13. Протоколи та рішення президії надаються депутатам районної 

ради для ознайомлення за їх зверненням. 
 
 
 
 
 

 


