
Проект рішення 
 

Про  внесення змін до Регламенту  Львівської районної ради VIII 
скликання 

 
У зв’язку з придбанням електронної системи «Віче» та проведення 

голосування за допомогою цієї системи, враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту від 
11.02.2022, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Львівська районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Регламенту Львівської районної ради VIII 
скликання (далі - Регламент), затвердженого рішенням районної ради від 
07.12.2020 №2, а саме: 

1.1. Статтю 11 ГЛАВИ 2.1. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ   викласти в 
наступній редакції: 

«Сесія Ради є основною організаційно-правовою формою 
діяльності Ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань 
постійних комісій районної Ради.  

Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій 
Ради застосовується електронна система голосування «Віче». 
Голосування із застосуванням електронної системи «Віче» депутати 
здійснюють особисто під час пленарного засідання персональними 
електронними картками. Забороняється передавати картку для 
голосування іншим депутатам і, відповідно, голосувати кількома 
картками. Контроль за здійсненням голосування покладається на 
лічильну комісію. 

Результати поіменного голосування оприлюднюються на 
офіційному сайті Львівської районної ради протягом 1 робочого дня з 
моменту голосування». 

1.2. Пункти 1 та 3 статті 15 ГЛАВИ 2.1. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  
викласти в наступній редакції: 

«1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії 
беруться  дані реєстрації депутатів, яка проводиться ними за допомогою 
електронної системи голосування «Віче».  

«3. Для отримання депутатом персональної картки для 
голосування перед кожним пленарним засіданням проводиться їх 
попередня реєстрація працівниками виконавчого апарату районної Ради 
у спеціальній відомості реєстрації з пред’явленням посвідчення і за 
особистим підписом. 

Після завершення планерного засідання персональні картки для 
голосування здаються на зберігання у виконавчий апарат Львівської 
районної ради. 



Депутат несе персональну відповідальність якщо він не здав 
свою персональну картку для голосування у виконавчий апарат 
Львівської районної ради. 

У разі втрати своєї персональної картки для голосування, 
депутат звертається у виконавчий апарат Львівської районної ради із 
заявою на ім`я голови районної ради про видачу  дублікату». 

1.3. Доповнити статтю 15 ГЛАВИ 2.1. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ  
пунктом 4 наступного змісту: 

«4. У випадку потреби за процедурним рішенням Ради або на 
вимогу однієї з фракцій може проводитися перереєстрація депутатів під 
час проведення пленарного засідання сесії Ради за допомогою 
електронної системи «Віче» або іншим способом, визначеним окремим 
процедурним рішенням Ради».  

1.4. Пункт 2 статті 21 ГЛАВИ 2.4. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ  викласти 
в наступній редакції: 

«2. Лічильна комісія формується, як правило, з п’ятьох 
депутатів процедурним рішенням Ради за пропозицією головуючого. 
Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської 
групи, фракції. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і 
відкрито, крім випадків таємного голосування. Лічильна комісія 
здійснює підрахунок голосів депутатів при голосуваннях у разі 
неможливості здійснити голосування за допомогою електронної системи 
голосування «Віче».  

1.5. Пункт 3 статті 50 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ 
ПИТАННЯ  викласти в наступній редакції: 

«3. Слово для виступу з мотивів голосування та для інформації і 
заключного слова надається головуючим на пленарному засіданні за 
записом, здійсненим за допомогою електронної системи голосування 
«Віче» або усним зверненням депутата, зокрема, для виступів щодо 
мотивів голосування – до 1 хвилини, для інформації і заключного слова 
– до 5 хвилин». 

1.6. Пункт 1 статті 51 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ 
ПИТАННЯ  викласти в наступній редакції: 

«1.Процедурними є питання, що стосуються визначення способу 
розгляду питань на засіданні Ради, зокрема, питання про перерахунок 
голосів, якщо голосування відбувалося не за допомогою електронної 
системи «Віче». Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. 
Якщо виникає сумнів, що запропоноване до розгляду питання є 
процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю 
голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні». 

1.7. Пункт 1 статті 53 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ 
ПИТАННЯ  викласти в наступній редакції: 

«1. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для 
виступу депутатам з дотриманням черговості, визначеної при записі 
депутатів на виступ з допомогою електронної системи голосування 
«Віче» або підняттям рук, відповідно до затвердженого розпорядку 
роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається».  



1.8. Статтю 56 ГЛАВИ 2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ  
викласти в наступній редакції: 

«Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або 
письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на 
засіданні надає слово для запитань з дотриманням черговості, 
встановленої для промовців за допомогою електронної системи 
голосування «Віче». 

1.9. Пункти 2 та 3 статті 64 ГЛАВИ 2.10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
викласти в наступній редакції: 

«2. Відкрите поіменне голосування проводиться за допомогою 
електронної системи голосування «Віче» з фіксацією результатів 
голосування, у тому числі, з можливим роздрукуванням результатів 
голосування кожного депутата. 

У випадку відсутності технічної можливості голосування за 
допомогою електронної системи голосування «Віче», лічильна комісія 
проводить підрахунок голосів за списком депутатів, підготовленим 
виконавчим апаратом районної ради. Після підрахунку голосів члени 
лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу 
засідання». 

«3. Після закінчення кожного відкритого поіменного 
голосування, проведеного за допомогою електронної системи 
голосування «Віче», його результати відображаються на інформаційному 
табло в сесійній залі та оголошуються головуючим на пленарному 
засіданні». 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань депутатської діяльності, етики, дотримання 
законності, взаємодії з правоохоронними органами та регламенту 
(Р.Домашовець). 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 


