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       до рішення ІІ сесії Хустської міської ради           

       VIII скликання від 03.12.2021 року № 665 

 
 

ПОРЯДОК  
звітування депутатів Хустської міської ради перед виборцями про свою 

роботу 
 

1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, 

зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого 

округу, об'єднаннями громадян. Строки проведення планового звітування з 

01 січня по 01 березня щорічно. 

2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у 

раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому 

окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про 

особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, 

її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. 

3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу 

зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також 

органів самоорганізації населення. 

4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і 

місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший 

спосіб. 

5. Питання підготовки до проведення планового звіту депутата, організації 

його проведення покладаються на депутата міської ради. 

6. Посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і 

комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутату міської ради в 

організації його звіту перед виборцями шляхом надання безоплатно приміщень, 

інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату міської ради, 

на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його 

звіту перед виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце 

його проведення. 

7. Інформація про звіти депутатів перед виборцями обов’язково 

оприлюднюються на офіційному сайті Хустської міської ради протягом десяти 

робочих днів з моменту проведення звіту, та висвітлюються засобами масової 

інформації.  

8. Інформація про звіти депутатів перед виборцями передаються до 

управляння секретаріату Хустської міської ради. 

 
 

Секретар ради                               Василь ГУБАЛЬ 


