
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року 
№ 10-VІІІ «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради 

VІІІ скликання»

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  Європейською  хартією 
місцевого  самоврядування,  ратифікованою  Верховною  Радою  України 
15 липня 1997 року,  з  метою забезпечення  безперебійної  роботи Одеської 
обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до рішення обласної ради від 18 грудня 2020 року 
№  10-VІІІ  «Про  затвердження  Регламенту  Одеської  обласної  ради 
VІІІ скликання» (далі – Регламент): 

1.1. Пункт 3) пункту 2.2.6. підрозділу 2.2. Регламенту викласти у новій 
редакції:

«3)  представляє  раді  кандидатури  для  обрання  на  посаду  першого 
заступника  та  заступників  голови  ради;  вносить  на  затвердження  ради 
пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх 
утримання.». 

1.2. Підрозділ 2.3. Регламенту викласти у новій редакції:
«2.3. Перший заступник, заступники голови обласної ради
2.3.1.  Обласна рада обирає з  числа депутатів обласної ради таємним 

голосуванням  у  межах  строку  її  повноважень  першого  заступника, 
заступників голови обласної ради.

2.3.2.  Повноваження  та  обов'язки  першого  заступника,  заступників 
голови  обласної  ради  визначаються  законами  України  «Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні»,  «Про статус  депутатів  місцевих  рад»,  іншими 
законами та розпорядженнями голови обласної ради.

2.3.3. Повноваження першого заступника, заступників голови обласної 
ради  можуть  бути  достроково  припинені  без  припинення  повноважень 
депутата  відповідної  ради  за  рішенням  відповідної  ради,  що  приймається 
шляхом  таємного  голосування  більшістю  депутатів  від  загального  складу 



ради.  Питання  про  дострокове  припинення  їх  повноважень  може  бути 
внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менш як третини депутатів від 
загального складу ради або голови ради.

2.3.4. Повноваження першого заступника, заступників голови обласної 
ради  також  вважаються  достроково  припиненими  без  припинення 
повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою 
до відповідної  ради про складення ним повноважень заступника (першого 
заступника) голови ради.

Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради 
припиняються з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до 
відома зазначений факт.

2.3.5. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження 
голови  відповідної  ради  за  відсутності  голови  ради  на  підставі  його 
розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх 
обов'язків з інших причин.

2.3.6.  Один  із  заступників  голови  обласної  ради  здійснює 
повноваження  першого  заступника  голови  обласної  ради  за  відсутності 
першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним 
своїх обов'язків з інших причин відповідно до функціональних повноважень, 
затверджених головою обласної ради.».

1.3. Пункт 2.5.3. підрозділу 2.5. Регламенту викласти у новій редакції:
«2.5.3. До складу погоджувальної ради входять голова обласної ради, 

перший заступник, заступники голови обласної ради, керівники депутатських 
фракцій обласної ради, голови постійних комісій обласної ради.».

1.4. Пункти 3.4.1., 3.4.3. та 3.4.4. підрозділу 3.4. Регламенту викласти у 
новій редакції:

«3.4.1.  Сесії  скликаються  головою  обласної  ради,  а  у  період  його 
відсутності  у  зв’язку  з  хворобою  або  відпусткою,  першим  заступником, 
одним із заступників голови обласної ради, який виконує його обов’язки на 
період відсутності.

3.4.3. У разі, якщо голова обласної ради, його перший заступник або 
один із заступників у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не 
менш як однієї третини депутатів від загального складу обласної ради або 
голови  обласної  державної  адміністрації,  або  у  разі,  якщо  такі  посади  є 
вакантними  сесія  може  бути  скликана  депутатами  обласної  ради,  які 
становлять не менше як одну третину від загального складу ради.

3.4.4. Рішення про скликання сесії головою обласної ради або першим 
заступником, одним із заступників голови обласної ради, який його заміщує 
у разі його відсутності, оформляється у вигляді розпорядження.».

1.5.  Пункт  3.11.1.  підрозділу  3.11.  Регламенту  викласти  у  новій 
редакції:

«3.11.1.  Пленарне  засідання  обласної  ради  відкриває  та  веде  голова 
обласної  ради,  а  у  разі  його  відсутності  –  перший  заступник,  один  із 
заступників голови обласної ради. У випадку, передбаченому пунктами 3.4.2. 
– 3.4.3. цього Регламенту, пленарне засідання відкриває за дорученням групи 



депутатів, за ініціативою якої скликано сесію, один з депутатів, що входить 
до її складу, а веде за рішенням обласної ради – один з депутатів обласної 
ради, обраний більшістю від загального складу депутатів шляхом відкритого 
поіменного голосування.».

1.6. Другий абзац пункту 2.1.9. підрозділу 2.1. Регламенту викласти у 
такій редакції:

«Депутат обласної ради, який не входить до складу відповідного органу 
ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.».

1.7.  В  абзаці  6  пункту  3.6.6.  Регламенту  назву  постійної  комісії 
обласної ради викласти у такій редакції: «Постійна комісія обласної ради з 
питань  архітектури,  будівництва,  регіонального  розвитку  та  культурної 
спадщини.».

1.8. Абзац 2 пункту 2.8.2. підрозділу 2.8. Регламенту викласти у такій 
редакції: 

«Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного 
питання,  називається  профільною.  Кількісний  склад  профільних  комісій 
повинен становити не більше 9 осіб, за винятком постійної комісії обласної 
ради  з  питань  бюджету,  фінансово-економічної  політики  та  банківської 
діяльності, кількісний склад якої повинен становити не більше 13 осіб.».

Голова обласної ради         Григорій ДІДЕНКО

24 грудня 2020 року
№ 28-VIII


