
 

 

 

 

        

                      

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого  2014 року       № 412 

смт. Голованівськ 

 
 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

районної ради від 24 лютого 2014 року № 398 

«Про створення консультативно-дорадчого  

органу ради “Народна Рада Голованівського району   

Кіровоградської області”» 

 

 

 Розглянувши протокол засідання Народної Ради Голованівського 

району та поданий проект Положення про громадський контролюючий-

наглядовий орган при Голованівській районній раді (Народна рада 

Голованівського району Кіровоградської області), 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення районної ради від 24 лютого 

2014 року  № 398 «Про створення консультативно-дорадчого органу ради 

―Народна Рада Голованівського району  Кіровоградської області‖», а саме: 

 

- викласти в новій редакції назву ради – «Громадський контролюючий-

наглядовий орган при Голованівській районній раді (Народна Рада 

Голованівського району Кіровоградської області)»; 

 

 

 



- Положення про Громадський контролюючий-наглядовий орган при 

Голованівській районній раді (Народна Рада Голованівського району 

Кіровоградської області) викласти в новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від 28 лютого 2014року 

№ 412 

 

Положення 

про громадський контролюючий-наглядовий орган  

при Голованівській районній раді  

(Народна Рада Голованівського району Кіровоградської області) 

 

1. Народна Рада Голованівського району Кіровоградської області далі 

(Народна Рада) - громадський контролюючий - наглядовий орган при 

Голованівській районній раді, утворений на період повноважень депутатів 

Голованівської районної ради VІ скликання для забезпечення контролю 

громадян за діяльністю органів державної влади та місцевого 

самоврядування  району та  налагодженню ефективної взаємодії зазначених 

органів з громадськістю, врахування громадської думки при вирішенні 

питань життєдіяльності, та розвитку Голованівського району. 

2. У своїй діяльності Народна Рада керується даним Положенням та здійснює 

свою діяльність у рамках чинного законодавства України. 

3. Основними завданнями Народної Ради є : 

3.1. Створення та забезпечення умов для реалізації громадянами району  

права на контроль та нагляд за діяльністю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, а також установ, які їм підпорядковані. 

3.2. Народна Рада у відповідності до Положення наділена правом ініціювання 

розгляду питань, що підлягають включенню до порядку денного роботи 

чергової сесії Голованівської районної ради за рішенням ради.  

3.3. Узагальнює, аналізує інформацію і пропозиції громадських організацій 

та окремих груп громадян району щодо вирішення питань що мають важливе 

суспільне чи місцеве значення та ініціює їх розгляд в органах виконавчої 

влади та органах місцевого самоврядування в тому числі на пленарних 

засіданнях  Голованівської районної ради. 

3.4. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань 

розвитку господарства інфраструктури району та  адміністративно 

територіальних одиниць , шляхом скликання загальних зборів громадян 

Голованівського району Кіровоградської області. 

4. Для виконання покладених завдань Народна Рада має право звернення до 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з запитами, заявами, та 

вимогами про усунення недоліків, негативних наслідків в роботі тих чи 

інших установ та посадових осіб, дії чи бездіяльність яких негативно впливає 



на суспільне життя та порушує права громадян в Голованівському районі. 

5. Розгляд поданих Народною Радою заяв, звернень є обов’язковим для 

розгляду державними установами та органами місцевого самоврядування 

району. 

6. З метою забезпечення законності, публічності, відкритості перед 

громадськістю прийнятих районною радою, виконавчими органами 

виконавчої влади району, державними установами  та організаціями  рішень 

нормативно - правових та погоджувальних актів, включаючи кадрові питання 

вищезазначених установ, районна рада, органи виконавчої влади, керівники 

державних підприємств та установ повинні один екземпляр відповідних 

рішень направляти до  Народної Ради. 

7. Кадрові питання стосовно призначення, та звільнення з посад керівників 

державних установ, організацій та органів виконавчої влади Голованівського 

району, підлягають обов’язковому погодженню з Народною Радою. 

8. Народна Рада в межах своєї компетенції має право збирати та в інший 

спосіб фіксувати неправомірні, корупційні дії посадових осіб , що тягне за 

собою передання матеріалів до відповідних органів з вимогою про належне 

реагування. 

9. В разі находження до Народної Ради  достовірних даних ( протокол про 

притягнення до адміністративної відповідальності, протокол про корупцію , 

вступивший в силу вирок суду, оголошення про підозру) Народна Рада має 

право ставити питання перед відповідними органами про відсторонення 

посадової особи від виконання нею посадових обов’язків. 

10. У випадку невиконання керівниками державних установ та організацій 

вимог Народної Ради, керівник відповідного структурного підрозділу 

вважається таким, що ігнорує громадську думку. В такому випадку Народна 

Рада має право звернення про доцільність перебування керівника на займаній 

посаді. 

11. Членство в Народній Раді є індивідуальним. 

12. До Народної Ради не можуть входити: 

  - депутати всіх рівнів; 

  - працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

  - особи, які мають непогашену судимість; 

  - особи, які включені до Єдиного реєстру корупціонерів; 

  - члени Партії регіонів. 

13. Народну Раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її 

першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова Народної Ради 

має заступника та секретаря, які обираються з числа членів Народної Ради 

шляхом рейтингового голосування. 



14. Повноваження голови Народної Ради можуть бути припинені за рішенням 

Народної Ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення 

підстав, передбачених Положенням про Народну Раду. 

15. Голова Народної Ради: 

15.1. організовує діяльність Народної Ради, скликає та організовує підготовку 

та проведення її засідань, підписує документи від імені Народної Ради; 

15.2. представляє Народну Раду у відносинах з органами місцевого 

самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями 

громадян, ЗМІ тощо; 

15.3. може брати участь у засіданнях районної ради та її органів  з правом 

дорадчого голосу. 

16. У випадку відсутності голови Народної Ради  виконання обов’язків 

голови Народної Ради покладаються на заступника голови, який наділений 

правом підпису документів. 

17. Загальний склад Народної Ради складається з 9 осіб. 

18. Основною формою роботи Народної Ради є засідання, що проводяться у 

разі потреби. Позачергові засідання Народної Ради можуть скликатися за 

ініціативою не менш як однієї третини загального складу її членів — 3 осіб.  

Засідання Народної Ради проводиться відкрито, і є правомочним, якщо на 

ньому присутні більша  половина від загальної кількості членів Народної 

Ради. 

19. У засіданнях Народної Ради бере участь з правом дорадчого голосу 

уповноважені представники від районної ради,  районної державної 

адміністрації та Народних Рад територіальних громад сіл та селищ району. 

За запрошенням голови Народної Ради у її засіданнях можуть брати участь 

інші особи. 

20. Рішення Народної Ради приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів від загального складу Народної Ради  

У разі рівного розподілу голосів на засіданні Народної ради, вирішальним є 

голос головуючого. 

21. Рішення районної ради, прийняте за результатами розгляду рішень та 

пропозицій Народної Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його 

прийняття, в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Народної 

Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті 

органу та в інший прийнятний спосіб. 

22. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування 

пропозицій Народної Ради або причини їх відхилення. 

23. Народна Рада інформує районну раду та громадськість про свою роботу 

шляхом розміщення, в обов’язковому порядку, в спеціально створеній 



рубриці ―Народна Рада‖ на офіційному веб-сайті районної ради та 

оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про документи, план 

роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, тощо. 

24. Забезпечення Народної Ради приміщенням для роботи та проведення її 

засідань здійснює районна рада. Народна Рада має свій бланк. 

25. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться рішенням 

Голованівської районної ради. 

 


