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ПОЛОЖЕННЯ
про депутатські групи у Чернігівській районній раді 
Чернігівської області
Формування депутатських груп

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати Чернігівської районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
	Депутати Чернігівської районної ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
	Депутатські групи не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
	Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата до депутатської групи, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою.
	Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи. Голова Чернігівської районної ради не входить до складу жодної депутатської групи.

Порядок утворення депутатських груп

Депутатська група може утворюватись з чисельністю не менше 5-ти  депутатів у будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання  за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.
	Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
	Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради даного скликання.

Реєстрація та припинення діяльності  депутатських груп

Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована у Чернігівській районній раді.
	Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу.
	
Для реєстрації депутатської групи подається рішення зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу, і підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи.
	Реєстрація депутатської групи відбувається шляхом оголошення головуючим на пленарному засіданні ради рішення про об’єднання депутатів у депутатську групу при наявності письмової згоди цих депутатів.
Про зміни в складі депутатської групи особа, яка очолює депутатську групу, повідомляє письмово голову Чернігівської районної ради; це повідомлення підписує (ють) і депутат(и), щодо якого(их) воно подається, або лише особа, яка очолює депутатську групу, якщо депутата(ів) виключено з групи.
	Діяльність депутатської групи припиняється:
	у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено п. 2.1. цього Положення;
	у разі прийняття 2/3 депутатів районної ради, які входять до складу групи, рішення про розпуск депутатської групи;

після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.
	У разі, коли склад депутатської групи скорочується до чисельності, меншої від  встановленої в пункті 2.1. цього Положення, головою Чернігівської районної ради  на черговому пленарному засіданні ради оголошується про те, що така група припинила свою діяльність.


Права та порядок діяльності депутатських груп

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Чернігівської районної  ради.
Організація діяльності депутатських груп визначається цим Положенням. У разі необхідності до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення з обов’язковим їх  затвердженням рішенням районної ради.
Голова Чернігівської районної ради сприяє діяльності депутатських груп.
	Депутатські групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.

Депутатські групи мають право на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво  в постійних комісіях ради. Постійні комісії Чернігівської районної ради формуються депутатськими групами (фракціями) за принципом пропорційності, з уврахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між заінтересованими депутатськими групами.
	Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.
	Депутатська група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів на пленарних засіданнях Чернігівської районної ради.
	
Жодна депутатська група не має права виступати від імені жителів Чернігівського району Чернігівської районної ради.
	Депутати і депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не користуються правами, передбаченими цим Положенням.
	Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи може бути проведене закрите засідання.
	Особа, яка очолює депутатську групу, може в письмовій формі доручити виконання закріплених за нею  цим Положенням  функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи.
	Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його  від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
	Зареєстровані депутатські групи та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом роботи Чернігівської районної ради.

Забезпечення діяльності депутатських груп

Голова Чернігівської районної ради забезпечує зареєстровані депутатські групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, забезпечує здійснення виконавчим апаратом ради організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення депутатських груп для реалізації ними передбачених законами і цим Положенням функцій у районній раді.
	За зверненням особи, яка  очолює депутатську групу, секретаріат поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи.
Чернігівська районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
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