
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ    ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН

 РІШЕННЯ

від  20 червня 2019 року №3                  ХХХІV сесія селищної ради 

 смт. Воскресенське                                 восьмого скликання

Про затвердження Положення 
про помічника-консультанта 
депутата Воскресенської селищної ради

Відповідно до п. 35 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  ст.  29-1  Закону  України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад»
Воскресенська селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Воскресенської
селищної ради (додаток № 1).

2.Затвердити  форму  посвідчення  помічника-консультанта  депутата
Воскресенської селищної ради (додаток № 2).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав
людини,  законності,  депутатської  діяльності  і  етики,  промисловості,
транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                                                     О.ШАПОВАЛОВ



Додаток 1
до рішення  селищної ради

               від 20/06/2019р.  № 3

Положення
про помічника-консультанта депутата Воскресенської селищної ради

Глава I. Загальні положення

Стаття  1.1.  Правовий  статус  помічника-консультанта  депутата
селищної ради.

1. Відповідно до ст. 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад»  депутат  Воскресенської селищної  ради  може  мати  до  п’яти  помічників-
консультантів,  правовий  статус  і  умови  діяльності  яких  визначаються  чинним
законодавством.

2. Помічник-консультант депутата Воскресенської селищної ради працює на
громадських засадах.

3.    Помічником-консультантом  депутата Воскресенської селищної  ради
може бути громадянин України, який має загальну середню освіту.

5. У своїй роботі помічник-консультант депутата Воскресенської селищної
ради  керується  Конституцією  України  та  законодавством  України,  а  також
Положенням про помічника-консультанта депутата селищної ради.

6.  Персональний  підбір  кандидатур  на  посаду  помічника-консультанта
депутата Воскресенської  селищної  ради,  організацію  їх  роботи  та  розподіл
обов’язків  між  ними  здійснює  особисто  депутат  селищної  ради,  який  несе
відповідальність за правомірність своїх рішень.

Глава II. Права та обов’язки помічника-консультанта депутата селищної
ради

Стаття 2.1. Права помічника-консультанта депутата селищної ради:

1) входити і перебувати у приміщеннях  селищної ради за пред'явленням
посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
           2) одержувати  надіслану  на  ім'я  депутата  селищної  ради поштову й
телеграфну  кореспонденцію,   відправляти  її  за  дорученням  депутата
селищноїради; 
     3)  за   дорученням депутата селищної ради брати  участь  в організації
вивчення  громадської  думки,  потреб  територіальної громади, інформувати про
них депутата відповідної селищної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх
вирішення;



     4) за письмовим зверненням  депутата селищної ради та за згодою посадових
осіб  органів  місцевого  самоврядування  користуватися  копіювально-
розмножувальною та обчислювальною технікою. 

Стаття 2.2. Обов’язки помічника-консультанта депутата селищної ради:

1)  дотримання  вимог  Конституції  України,  законодавства  України,  а  також
Положення про помічника-консультанта депутата селищної ради.

2)   при виконанні  своїх  обов’язків  не  допускати  дій,  що можуть негативно
впливати на виконання повноважень депутата селищної ради, утримуватися
від заяв та вчинків, що компрометують депутата селищної ради.

3) за дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні депутату
селищнї ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по
них відповідні матеріали.

4)  допомагати  депутату  селищної  ради  в  організації  проведення  звітів  і
зустрічей з виборцями.

5)  допомагати  депутату  селищної  ради  в  розгляді  надісланих  на  його  ім’я
поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і
скарг громадян та вирішенні порушених у них питань.

6) надавати депутату селищної ради організаційно-технічну та іншу необхідну
допомогу при здійсненні депутатських повноважень.

Глава  ІІІ.  Порядок  прийняття  та  звiльнення  з  посади  помічника-
консультанта депутата селищної ради

Стаття  3.1.  Персональний  пiдбiр  кандидатур  на  посаду  помiчника-
консультанта депутата селищної ради.

Персональний  пiдбiр  кандидатур  на  посаду  помічника-консультанта  депутата  
селищної ради, органiзацiю їх роботи та розподiл обов'язкiв мiж ними здійснює
особисто депутат селищної ради, який несе вiдповiдальнiсть щодо правомiрностi 
своїх рiшень. 

Стаття  3.2.  Зарахування  на  посаду  помiчника-консультанта  депутата
селищної ради.

Зарахування  на  посаду  помiчника-консультанта  депутата  селищної  ради
проводиться на пiдставi письмового подання депутата селищної ради головi ради,
в  якому  зазначаються:  прiзвище,  iм'я  та  по батьковi  кандидата  на  посаду. До
письмового подання депутата додаються особиста заява особи, яку приймають на
цю посаду, та iншi документи, передбаченi законодавством. 
Помічник-консультант депутата селищної ради працює на громадських засадах.

Стаття 3.3. Припинення роботи на посадi помiчника-консультанта депутата
селищної ради.



1.Помiчник-консультант депутата селищної ради може бути звiльнений: 
1) за письмовим поданням депутата селищної ради голові ради; 
2) у разi припинення повноважень депутата селищної ради - з дати їх припинення.

IV. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради

1.  Помічнику-консультанту  депутата  Воскресенської селищної  ради  ради
  видається посвідчення за підписом селищного голови, в якому зазначено номер
посвідчення,  назву  ради,  прізвище  депутата  селищної  ради  і  помічника-
консультанта  депутата  селищної  ради,  а  також  те,  що  помічник-консультант
депутата селищної ради працює на громадських засадах.

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради видається
Воскресенською селищною  радою  за  письмовим  поданням  депутата  селищної
ради, в якому зазначається: прізвище, ім’я та по батькові помічника-консультанта.
До письмового подання депутата селищної ради також додається особиста заява
особи та 2 фотокартки розміром 3х4.

3. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради вважається
недійсним і підлягає поверненню до селищної ради після закінчення повноважень
депутата селищної ради або за його письмовим зверненням.
 

Селищний голова                                   О.ШАПОВАЛОВ

Додаток 2
до рішення сесії селищної ради

                                                             від 20.06.2019 р № 3

 



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_____ скликання

ПОСВІДЧЕННЯ № _______

Прізвище, ім’я, по батькові
Помічник-консультант депутата Воскресенської селищної ради на громадських засадах

(прізвище, ім’я, по батькові депутата)
Воскресенський селищний голова _______________(ПІБ голови селищної ради)
( підпис)
М П 
Дійсне з пред’явленням документу, що посвідчує особу

Додаток 1

до Положення про громадський

бюджет (бюджет участі)

Воскресенської селищної ради

БЛАНК-ЗАЯВКА

проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів

громадського бюджету (бюджету участі) Воскресенської селищної ради на
20__

рік, та список осіб, які підтримують цю пропозицію

Ідентифікаційний номер проекту

Вид проекту

1.*  Назва  проекту  (назва  повинна  коротко  розкривати  суть  проекту  та
містити не більше 15 слів): _____________________________________________

2.* Вид проекту: великий або малий 

_____________________________________________________________________



               2.1 *Очікуване фінансування за рахунок громадського бюджету
____________________________________________________________________

__   
                2.2  Інформація про співфінансування (співучасть) у проекті (обсяг

додаткових  коштів  (матеріальних  ресурсів),  етапність  виконання  робіт  та
інша інформація) 

____________________________________________________________________
__

____________________________________________________________________
__
3.*  Точна  адреса  та  назва  об’єкта,  щодо  якого  планується  реалізувати

проект:
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
4.  Опис та  обґрунтування  необхідності  реалізації  проекту  (основна  мета

реалізації  проекту;  проблема,  якої  він  стосується;  запропоновані  рішення;
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які

зможуть користуватися результатами реалізації завдання)

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.*  Орієнтовна  вартість  проекту  (всі  складові  проекту  та  їх  орієнтовна
вартість) 

№
з
/
п

Перелік видатків Орієнтовна
вартість, грн.

Співучасть
партнерів у

проекті
(обсяг

додаткових
коштів

(матеріальни
х ресурсів)

1

2

3

4

5

6



7

8

9

10

РАЗОМ

6. Заповніть  таблицю.

Визначте очікуваний результат від  реалізації проекту та  групу осіб,

на яку буде розповсюджуватись проект.

№ Очікуваний Група осіб

результат від Жінки

Чолові
к
иДіти

Літн
і Особи з

Внутріш
ньо

Багатодіт
ні Національні

реалізації
особ

и
фізичним

и
переміщ

ені сім’ї меншини
проекту вадами особи

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приклад заповнення таблиці
Благоустрій + + + + + + + +
скверу, (+/-)

7.* Список з підписами щонайменше 10 осіб (для малих та великих проектів), які підтримують цей
проект (окрім його авторів), наведений у додатку до цього бланка-заявки. Кожна
додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення
наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

8.*  Контактні  дані  автора  проекту, які  будуть  загальнодоступні,  у  тому
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників засобів масової
інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо.
Автор  надає  згоду  на  опрацювання,  оприлюднення  і  використання  цих
контактних даних.

9. Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проекту, фотографії,
аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту тощо).

Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення.

Примітка  2:  Контактні  дані  авторів  проектів  (тільки  для  міської  ради)
вказуються на зворотній сторінці бланка-заявки, яка не опубліковується.

Примітка 3: пункт 10 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати на
окремому аркуші.

10.* Автори проекту та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко і
зрозуміло).  Доступ  до  цієї  інформації  матимуть  лише  представники  міської
ради:

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис***



1. Поштова адреса: (індекс),

e-mail:

тел.:

Серія та № паспорта

2. Поштова адреса: (індекс),

e-mail:

тел.:

Серія та № паспорта

* Будь ласка, вкажіть особу/уповноважену особу/уповноважених надавати 
інформацію представникам селищної ради.

* Підписуючи  документ,  я,  разом  з  цим  заявляю,  що  є  мешканцем
Воскресенської  селищної  ради  та  висловлюю  свою  згоду  на  обробку  моїх
персональних  даних  з  метою  впровадження  громадського  бюджету
уВоскресенській селищній раді у 20__ році, відповідно до Закону України “Про
захист персональних даних” мені відомо,  що подання персональних даних є
добровільним  і  що  мені  належить  право  контролю  процесу  використання
даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення до
них змін/коректив. 



Додаток 2

до бланка-заявки
проекту, реалізація якого

відбуватиметься за рахунок
коштів громадського

бюджету (бюджету участі) по 
Воскресенській селищній раді

на 20__ рік

СПИСОК ОСІБ,

які підтримують цей проект, що реалізовуватиметься

за рахунок коштів
громадського бюджету Воскресенської селищної ради на 20__ рік*

(назва проекту)

.

№ Ім’я та прізвище Адреса проживання Серія та Підпис
з/п №

паспорта

Індекс,_____

вул. ______________, буд.__,
кв. ___

Індекс,_____

вул. ______________, буд.__,
кв. ___

Індекс,_____

вул. ______________, буд.__,
кв. ___

* Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на:

- обробку  моїх  персональних  даних  з  метою  впровадження
громадського  бюджету  по  Воскресенській  селищній  раді  у  20__  році
відповідно  до  Закону  України  “Про  захист  персональних  даних”.  Мені
відомо, що подання персональних даних є добровільним і що мені належить



право контролю процесу використання даних, які мене стосуються,  право
доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив.

_________________________________________


	ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

