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1{од €АР|]Фу ?$507417

Ф9.о!ЁЁ!^' -тт э 1/ о у- рт
!'епутату 3алор|зько1

Ёа }'{д

обласно{ ради

фатову 0.Б.

|{ро висновок дФ !н1ц1ативного
проекц р|ш:ення обласно| Радт:

1|[ановний [ерг|ю Болодимирови+у!

Ё{а 8а-тше звернен1ш{ в|д 21'0з-2012 }г9 31 ш10до вне0*ння в порядщ
!т*|ц!ать:в;; на рФз|:']яд о6ласно! радтт проекту р|птенн:: "|1ро порядок пр0ведення

що}1адськ!1к е-т}'к&нь у пс|отах та с1льськттх, Ёё.:1!{111Ё}{Б }:адах 3апор|зько[
облас.т!'' пов]дом"тясмо г;ро таке.

3ашропонований Ёашти проект р|тшення 6у* ува]кно в}твченит"д у
в]1конавчом}/ апарат] обласно[ Р^д" та зро6_тений вттст*овоц що у обласно] р'д,'
в| доут'н 1 н ормат}1вн о обгру:+тован1 п 1детавн дпя пр иЁтътяугя в [ дпов!дного р! шення
рад11' 1Фридгг.гний в].сновок з даного п11тан}]я' п1дготовденр:д{ в!дд1лом
Ёор[4дич}]ого забезшечення д|яльност| радтт виконав[{огФ апарату о6ласно{ рал*т,
додАеться'

[одаток: на 3 ац:к-, в 1 пртам.

3 повагого

|олова ради ||.Ё.&4*тв!енко
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зАшоР1зькА оБлАснА РАдА

в!дд!л |орщичнотц вабфпв1{ёння дБльност[ рад}|

юРидичний в1{сновок

щодопроектур!шленняофдсно1ради..11Р'порядФкпровЁдення
гро|!1*дськ,* *''у***ь у м!стах та с[льських, сел,ш!''{Ё*,** 3ппор|зько! офаст|''

3аре3ульт8там['проведенняправово1ёксперт}1з||прое[{тур|гшепня
облаено1 рпАш 

*.|1ро порядок проввлей*я громадських слухань у тш[стах тд

с[цьеькпдх, .*''Ё"'"';^-й;; #;;о! обляет|'', в|дц1лтм -юрндцчного

з:*безп€че]{няд|я:тьност!ради*,*'",,"'гоапарату3апор!зько!обласно1р*Аи
6уло опр|.цьован] 

_**'='''"н 
--;;;;;_ * ,"*,и',' ч'г6 в!дд|лотт вносяться

паступн! заувпж(Ёп[{я'

1' 3акон }кра!нтт 
-'|[ро пг{сцеве о;}мФврядува.н1ш в }кра!н|'' в!',1знача€!-що однртм !з

р:ехан[зм!в унаст! тер:ттор1ал*"*т .р#Бй у Бр;ш1*н1 прттань рт|оцевого значенн'{ с

щоп*адськ1 *,у*'''й:Ё!дйов!дн. '' 
*.].й тз ,'".'' 3акон1'1ертшор|апьна щомада р1а€'

п'РавФ |1ров(}д!ттт1й.йй"*! слукаттня - зуотр!нат|{оя з д.'ц{гга',ът в1дпов1дно{ рацн

та посадов1.1м'''-йБб,*,, м|оцевогФ оаь{оврядув*ння} п|д час як1'1х ч'_1ен}{

терпттор!ально! щоптад}{ мож}ть заслуновуват*т тх" поруп]увпт1'1 п14тан!шт т& внос[1т]'1

прошозиш|{ шдФдф пцтань м|сцевого значення" ш' нй*'кать до в1дання пт]сцевого

самоврядув&ння._Ё 
п.-трядок орган !з ац|! що мадс ь1Ё}т}| слу ]*ань

*ъ-е. 
гроп1адськ{ олуханг'я п{ають проЁод!1т1{ея у поряА19' 111Ф визначасться

стат)т0м в[дпов|дно! територ1ально[ гр0мад|'1' 
#^*'бт.(!

3апроглонован! "1иповттЁ по1эядок проведення гРоъ{адсьш'1х олунанъ у м1стах

3апор;зьБт: Ббласт!,, та ,.?:цпов:*[* порядок проведсння громадськ}'{х сщхань у

с|льськттх' фел}{щнт{х р,д.* з'"ор1з,й облас-т['' (дал1 _ 11орялшл) фащттчно с

п!дрт|ной'передбаченого законодвством пщядку проведенн'! громадоькик сдухань

@ ,**'*[т терпбр1йББ[@Бйб'ли'

2. {дстт+ного 3 статт! 24 3акону 9крат!ни *.|1ро ьт{сцеве самоврядування в

9ща!к!,. передбансно, що оРган]'1 пс|сцевого самоврядуванн'1 та |х поеадов! оеобтт

д1:оть ли1п9 на п1дстав!, в меж&х повновс1жень та у ойос|б, п_ередбанен| Ёонстицш!сго

''', 
д|япьнддт[ [оштф|1!пш ! 1шшшш

[ затсонамт, 9^р//нтт, та керуються \/ св01и д1яльн0с'ш. \у:]:]]"1-: ]:1}::,
9ща|ни. актам1,1 пр*.,'л!#Ё т.р.тнтт, }{аб1нец й|н1стр!в 9кра!ни, а в Ангономн:й

_ -Республ|ц|ЁРптм 
- та шц".*-""-' -:т:'--



ф$рс0штт;
ъц'А,

э

Ё проскг| р|тлення € пос!|лання на ч' 2 ст' 3 Ёвропейсько[ харт!} м!сцевого
самовРядуван11я! в як!р'| завначено' що м1сцеве Фа.п{оврядуват1Ёт'| означае право !
спроможн!оть орган|в пл1оцевого самоврядування в мЁжах закону зд!э.1снховати
рец'пговання 1 утщавл!ння сутговоЁо Ё]аетко}о сусп|льн:лх справ! як| натехсать до
!хньо[ компетенц![. в !кгересах м!сцевогФ наФелення.

1-]е право зд[йо:шоетьоя радамтт або эборамгт. т|лени яких в1льно обгщаються

моьтть мати п!дзв!тн1 ]м внконавч| орга1{и, п0.}1ожен1{'! н1як1{м ч!{ном не
зав!:ка!-дщсцр!1станн1о зоор1в гром[{дян, м1в *бо яко] !нлпо! форми

самоврядуванЁ!'т в $кра[н|" я!(а Ё!йз1г6 на осн0вн1 пр1{нцнпи м1сцевогФ

еамовряд}.вЁ[н!['т, а саме: народовладдя; законност1; гласноот!] колеЁалъност!;

по.д,ання м!сщевтлх ! дерясавнэът |нтерес{в; вттборноот!; правово{ орган|зац!йно] та

ьсатер|альнст_ф|нансово! саплоот!т*лност! в меж[|\ повнова)кень? визначеЁ{!{х дим та

|нтшт*мв* 3ат{онаш11{; 
^ цйзв|тттоой та в|дпов!дальноот| перед тср}1тор1атьними

щФмад[}м}т {х орган|" м|сцсвого

сап1оврядування1 ФудФвог0 заш{!1ту прав ъ,т!сцев0го самоЁрядування'
({астттндт 2 статг! 43 3акону 9кра1ни "|1ро пл!ошеве са}[овряф'ванш! в 9ща|н|'''

вказана в проьэтсг! р1шення. в}|3н&чае про те. цдо район!{1 1 цг1ласн1 р0д!{ щх{уть
р{вглядати ! вирр':1тшуватт! на плЁнарнъ*н зао|дан11$г}{ й-_!Ё!д!-]]!ш!Ёц4, в!днесен1 дФ !т
в!дання ш{ь1 та !ншт*мрп 3акФнам!1' Б тот! же час пртл зазгтаченн| дано] норми в проекг!

повнова}кеннями
аттс дан{ типов1 порядк!1.

т&смним голосуванням на основ1 пряь[огш, р!вного' зага.тьного вгтборного права ! як|

45 г

тип0вих

}-Фщем1 полФкЁння |{орялЁв ма}оть фзнаки ретулятФрн:дк акг|в. а саме:
-/=-'-ъ_ --г -''-(6'1.7)- не в!дпов1Ан1сть принципу '}обров!льнФст['Разо!,1 !з ветдновлення[{ в

п.1.}3 |!б,рядз;|в обоЁязково[унаст| у гро]1'|адських слуканнях кер!внг:к|в п!дприемств,
ов та с':рган1зац|й 1'с1х форм власноет[, як! е в1дпов1лальн!'м],| за внр!шеттгш

ЁБ, тпо-зчтосяться гта обговк>рен]'|я;

{тЁ' т,з)передбачено зв|:г:д посадових ос1б п1дприемств] установ та орган1эац1р1

ус{х фор-м.-.._дддщюот|, що н{]дають соц1альн1. )к!1т'тово-комуна::ьн[та !н:.ш! поЁлуги;
-(п. 6.1ц - в частин! н&да1ння п|лпрнемствам1{! ует{1н0в{|м|{, орган1заш|ями\------(

комуналБ-но! форми власноот! на вимоц' орган1зац|йного копс1теч та Ёкспертдм
необх!днттх для п!дготов1(т{ слух{1нь {нфорь:ан1йнттк матер|ал!в,

4- |1орядктт надають |нше вттзначення терм!н1в, н!ж передбанено чинним
законод+1вством! |: саме - Ё[''значсння "пооадово1 оообл.т ь:!оцевого самовРядування'',
яке ьт[ститься у 3акон1 }кра[нгт '*|1ро ьс!сщеве самоврядуванн]{ в }кра|н1''* або

прФпо}ц}оться тгов1 вт'[3начення, а саме; в!1знс1чфт:'ня .'тер!:тор!а.тьно! грФмад}1 м1ста",

"терттгор!ально{ гРомад}| *ёп&. селт'ща"' "]ьт1ське са!!|овРялування'', "Фргани тубл|нно[

владн''.

@
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#''\&''*"".'ован![ш"л**пунеаб1н5,-:|РР'у:1,'ч;*&1ьн 
!тхдан]т{

*ое\61''с.,.р'н{ д^*; осчс-и;;1#ББ *' + р*'д|й , о''1'*':}^'ч#$щч

ш Ё|дносини. як| пов'яз,*,**'#*31*##"т#;ж-*:Ё;#Ё#Ё:']жв1дно9и}||1' ]:;'_:'--,-;;п эах!{€1 пфоо11ш1ь!1!гь д!11т-*']']?^_'^,''.,*ч*' оЁоба'

щн?##Ё**ч###т#н# 
]Б;; *; або ториш

ж-й;;, ''р.1' 
на обробщ'

як|Ё за заковом аоо %е-рсонйьн!!1Ё Ёан :ъ'ъ, 
-'''.,|" *,

щ{х даЁик! яка" . #г#-:т?-1-###;
].й-...*е сюпад цин дан[1х та г!} 

' 
- 

}!кор[.1стаЁня
законом. эдбачадоть збттрання. о6робц ':-_':'

3аггропоттован! пог1пклт 11у;

персональт1нкд-*ч-311|-*ж"т$Ёж;#;у#'':ъж?#:#ц###4\,о *-'*]#'#*Ё;;щ *Ён1в певнш:т]#",1ж';#;й;' ;ъ-ч_** 
-|н'ш!атором

^с)р -"";;:";;;;*' |[оряпк*т т1Ё передо

м$ц'='*'***дд6'',5
\".^},' ,''*'фр*,у,,'*т-':.т;"'* е розробпентш 

ч1ткого ччн1зму 
визначен}1я- порядк\'

(-/ц 
";-*цт**,тнн";;##- 

с1, }1. Ё;;;'^"*+ *;д*!{;д"'ст| ланог1 пФряд1ч

чшнному ,.^.*.^'*Ё'*у'* *щ9щ9']ф'^фйй ;'^"щ|сть
п]дтФиемств. ;ност! рали

Ёа ш!дстав| вцклаАЁногФ' :'дд' 
1орт{'щ{1'1того зпбезпе'{ё!1ня дшл|

втт1(онавчо* .'.рф Бф,.'ч:уЁ;;'ъй *"'тт: й у з','р{вько[ облпсшо| раш:

в|доутн1 **р**'*'1- о6фнтов*: ';дйЁ** 
лля приЁт+й* р|ш:ення '*|[РФ порядок'

проводенн" щ.*й.-"й'йр''*, у #;;;;'1;,".**'*, .*''ц**'* рада"( 3апор!зькот

област!''.

//
3
€ Ёачальник в!дд{яу юр1{д}1чЁого

=.б*'*."*ня 
д|яльноет| ра'ди

в11конавчого апарату 3апор|зькп

оФасно1 ралн

\{,(' Ёласов


