
УКРАЇНА
БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін та доповнень 
до Регламенту Белградської районної 
ради УНІ скликання

З метою врегулювання питань організації роботи районної ради у зв’язку 
із введенням в Україні воєнного стану, на період дії правового режиму воєнного стану, 
проблемою відключення електроенергії та відсутності Інтернет зв’язку, забезпечення 
передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходів 
й повноважень, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення 
та інтересів держави, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43, пунктом 11і розділу V 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану»

районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Регламенту Белградської районної ради VIII скликання, 
затвердженого рішенням районної ради від 17 грудня 2020 року № 12-VIII, а саме 
доповнити та викласти в новій редакції пункти:

3.3.8. В умовах введення в Україні воєнного стану, на період дії правового режиму 
воєнного стану, проблемою відключення електроенергії та відсутності Інтернет зв’язку, 
запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами 
епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення 
та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України 
або окремих територіях, засідання постійних комісій Белградської районної ради можуть 
проводитися дистанційно в режимі аудіо- або відео-конференції з використанням будь- 
якого програмного забезпечення, телефонного зв’язку, тощо.

4.7.6. В умовах введення в Україні воєнного стану, на період дії правового режиму 
воєнного стану, проблемою відключення електроенергії та відсутності Інтернет зв’язку, 
запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами 
епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення 
та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України 
або окремих її територіях, пленарні засідання Белградської районної ради можуть



проводитися дистанційно в режимі аудіо- або відео-конференції з використанням будь- 
якого програмного забезпечення, телефонного зв’язку, тощо (далі -  дистанційне пленарне 
засідання) для розгляду питань, які віднесені до повноважень районної ради, крім питань, 
що потребують таємного голосування.

4.7.10. У разі проведення дистанційного пленарного засідання депутати ради можуть 
свої пропозиції, зауваження, тощо з питань порядку денного надсилати на офіційну 
електрону пошту районної ради та будь-які месенджери працівників виконавчого апарату 
районної ради напередодні засідань для оголошення головуючим та врахування при 
прийнятті рішень.
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