
Додаток  

до рішення 8 сесії Немішаївської 

селищної ради VІІІ скликання 

№8-VІІІ-__ 

від 25.03.2021 р. 

 

ПРОЄКТ Положення  

про помічника–консультанта  

депутата Немішаївської селищної ради та зразка посвідчення 

 

1. Помічники-консультанти депутата селищної ради:  

 

1. Депутат селищної ради може мати до трьох помічників-консультантів, 

які працюють на громадських засадах. 

2. Персональний     підбір     кандидатур      на      посаду  

помічника-консультанта  депутата  селищної   ради,  організацію  їх  

роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює  особисто  депутат  

селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх  

рішень.  

         3. Помічником-консультантом  депутата селищної ради може бути  

лише  громадянин  України,  який  має  загальну  середню   освіту.  

Помічник-консультант   депутата   селищної  ради  у  своїй  роботі  

керується Конституцією України та   законодавством України,  а  також  цим 

Положенням. 
 

 

2. Помічник–консультант депутата селищної ради має право: 

 

1. Входити і перебувати в приміщенні селищної ради, на пленарних 

засіданнях ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, 

дотримуючись встановленого порядку; 

         2.Під час проведення засідань ради користуватися спеціально відведеними 

сидячими місцями для помічників депутатів ради (але не більше ніж для одного 

помічника - консультанта від одного депутата); 

3. Одержувати надіслану на ім’я депутата селищної ради поштову й 

телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата ради; 

4. За дорученням депутата селищної ради брати участь  в організації 

вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про 

них депутата селищної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення; 

5. За письмовим зверненням депутата селищної ради та за згодою 

посадових осіб селищної ради користуватися копіювально-розмножувальною 

технікою. 

 
 

3. Помічник-консультант депутата селищної ради зобов’язаний: 

 

1.Дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а 

також цього Положення; 
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2. Утримуватися від використання посвідчення помічника-

консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, 

дотримуватися етики між людського спілкування. 

 

3. При виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно 

впливати на виконання  повноважень депутата селищної ради, утримуватись від 

заяв та вчинків, що компрометують депутата селищної ради; 

 

4. За дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні 

депутату селищної ради для здійснення його депутатських повноважень, 

готувати по них відповідні матеріали, інформує депутата рада про всі 

документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома 

депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату місцевої ради, 

допомагає депутату ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, 

пленарних засідань, виконавчих та інших органів ради. 

 

          5. Допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, 

трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів 

за участі депутата ради; 

 

6. 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; 

 

7. Надавати депутату селищної ради організаційно-технічну та іншу  

необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень. 

 

         

4. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради:  

 

1. Помічнику-консультанту  депутата  селищної   ради видається  

посвідчення,  в якому має бути зазначено номер посвідчення,  назву  

місцевої   ради,  прізвище  депутата  селищної ради,  номер  його  

виборчого округу,  а також те,  що  помічник-консультант  депутата  

селищної   ради  працює  на громадських засадах у відповідній раді.  

 

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата Немішаївської 

селищної ради видається селищної радою за  письмовим  поданням  депутата   

селищної    ради.    

 

3. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради 

вважається недійсним і  підлягає  поверненню  до   селищної  ради   по   

закінченню повноважень   депутата   селищної   ради  або  за  його  письмовим  

поданням. 

Секретар ради                                             І.Хоружа 


