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Положення 

 про постійні комісії Надвірнянської міської ради восьмого скликання 

 

Розділ 1. Загальні положення 

1.1 Положення про постійні комісії міської ради (далі - Положення) розроблено відповідно 

до регламенту міської ради, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

інших нормативних актів України. 

1.2 Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок організації 

роботи постійних комісій міської ради. 

1.3 Постійні комісії міської ради (далі – комісії) є органами ради, що обираються з числа 

її  депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до 

її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого 

комітету. 

1.4 Питання створення та ліквідації постійних комісій, затвердження та зміни їх кількісного 

і персонального складу, обрання їх голів вирішуються виключно на пленарних 

засіданнях міської ради.  

1.5 Постійні комісії обираються на термін повноважень міської ради, їй підзвітні та 

відповідальні перед нею. 

1.6 До складу постійних комісій не можуть входити міський голова та секретар ради. 

1.7 Кількісний склад постійної комісії не може бути менш ніж 3 депутата. 

1.8 Депутат міської ради має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом 

дорадчого голосу, якщо він не є членом цієї комісії. 

1.9 Депутати працюють в комісіях на громадських засадах. 

1.10 Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності постійних комісій 

здійснюється виконавчим комітетом міської ради. 

1.11 Координує взаємодію постійних комісій та сприяє організації їх роботи секретар 

міської ради. 

 

Розділ 2. Перелік постійних комісій та функціональна спрямованість комісій 

 

1. Рішенням міської ради від 26.11.2020  № 6-1/2020 "Про утворення постійних комісій 

ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій " створені постійні комісії: 

 

- 
З питань планування, бюджету, майна і власності 

- З питань житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою і 

екології 

- З питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та 

архітектури 

- 
Лічильна, мандатна, з питань депутатської етики 

- 
З питань охорони здоров’я, соціального захисту, законності і правопорядку 

- 
З питань землекористування та земельних відносин 

- 
З питань освіти, культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту 

 

 

2.        ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ 



 2.1. Організація роботи комісій покладається на голів комісій. 

 2.2. Голова комісії: 

– скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні, так і письмові), 

представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, 

підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує 

роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії; 

         – підписує відповіді на звернення, що надійшли голові комісії від фізичних та 

юридичних осіб, вимагає усунення порушень Закону від осіб, які їх допустили або 

звертаються до органів чи посадових осіб, які правомочні усунути порушення. 

         – за дорученням міського голови представляє раду у відносинах з державними 

органами, об’єднаннями громадян, адміністраціями підприємств, установ, організацій, 

тощо. 

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження 

з інших причин його функції здійснює заступник, у разі відсутності секретар комісії, в 

разі відсутності секретаря член комісії, за якого проголосувала комісія бути 

головуючим. В даному випадку головуючий доручає одному з членів комісії вести 

протокол. 

2.4. Заступник голови комісії та секретар комісії обираються із числа членів комісії. 

 2.5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в 

ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 

2.6. Про засідання постійної комісії повинні бути особисто повідомлені усі члени комісії 

шляхом надсилання працівниками ради за вказівкою секретаря міської ради 

повідомлення на їх електронні пошту, а також персонально телефоном повідомлено 

членів комісії та запрошених на її засідання осіб. Члени комісії повинні бути 

сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не 

менш як за 3 години до часу засідання комісії. В повідомленні про засідання постійної 

комісії, що надсилається на електронну пошту повинен бути зазначений час і місце 

проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали 

для (скановані та електронні документи).  

2.7. За ініціативи міського голови, секретаря міської ради або члена даної комісії 

безпосередньо на засідання комісії можуть бути внесені інші невідкладні питання. 

2.8. Особисту відповідальність за підготовку проектів відповідних документів, що 

вносяться на розгляд комісії несуть керівники відповідних галузевих підрозділів 

виконавчих органів ради та автори проектів рішень. 

2.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю 

голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його 

відсутності, згідно п.2.3. 

2.10. Депутат Надвірнянської міської ради, який не є членом даної постійної комісії, а 

також староста старостинського округу Надвірнянської міської рада, мають право 

дорадчого голосу на засіданні комісії. Право дорадчого голосу передбачає, окрім 

участі в голосуванні, беззаперечне і безумовне право певної особи на виступ 

тривалістю до 3 хвилин на засіданні перед голосуванням з окремого питання порядку 

денного. За рішенням комісії тривалість виступу особи може бути збільшена або 

надано додатковий час. Дана особа має право також проголосувати разом із членами 

комісії, однак її голос не враховується при встановленні результатів (дорадчий голос), 

але позиція особи під час голосування заноситься до протоколу засідання постійної 

комісії. 

2.11. При проведенні засідання комісії секретарем комісії, або у разі його відсутності одним 

із членів комісії ведеться протокол комісії. Протокол засідання комісії повинен бути 

оформлений не пізніше, як протягом одного робочого дня від дня проведення 

засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему 

думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи 

незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої 

зауваження не пізніше трьох робочих днів з моменту засідання. 



2.12. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і 

рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та 

оприлюднюються на офіційному Веб-сайті міської ради і надаються на запит 

відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

2.13. З періодичністю, раз на пів року, на офіційному Веб-сайті оприлюднюється 

відвідування депутатами засідань постійних комісій ради 

2.14. Рішення комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, 

установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про 

результати розгляду і вжиті заходи комісія повинна бути повідомлена у встановлений 

нею строк, або строк, встановлений законодавством України. 

2.15. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть 

створюватись постійно діючі підкомісії, підготовчі комісії і робочі групи із 

залученням представників громадськості, спеціалістів, експертів та інших осіб. 

2.16. Питання, які належать до відання кількох комісій міської ради, можуть, за ініціативою 

комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради, розглядатися 

постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними 

комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних 

комісій. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ  

 

Функціональна спрямованість комісій 

3.1. З питань планування, бюджету, майна та власності 
3.1.1. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими 

програмами та рішеннями ради, з питань планування, бюджету, майна та власності; 

3.1.2. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення 

керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань 

планування, бюджету, майна та власності; 

3.1.3. перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за 

результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників 

підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції 

на розгляд ради; 

3.1.4. погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх розгляд ради та виконавчого 

комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з 

питань планування, бюджету, майна та власності; 

3.1.5. заслуховує звіти, заступників голови з питань економічного і соціального розвитку, 

інших начальників відділів та інших структурних підрозділів ради про їх роботу, 

виконання рішень ради; 

3.1.6. бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, 

розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження; 

3.1.7. готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету; 

3.1.8. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення цільових, резервних і 

валютних фондів, затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання. 

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо запровадження місцевих податків і зборів, 

залучення фінансово-кредитних ресурсів згідно з чинним законодавством; 

3.1.9. один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств, установ і організацій, в 

яких рада є засновником або учасником, на підставі звітів готує рекомендації і 

пропозиції щодо затвердження результатів їх діяльності; 

3.1.10. бере участь в розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних надходжень для 

реалізації соціально-економічних та культурних програм; 

3.1.11. розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати місцевого 

бюджету. 

3.1.12. готує висновки та рекомендації з питань регуляторної політики; 

3.1.13. вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії  

 

3.2. З питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 



3.2.1. готує висновки та рекомендації з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою та екології; 

3.2.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою та екології; 

3.2.3. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення 

керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань 

житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; 

3.2.4. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого 

комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з 

питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; 

3.2.5. перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за 

результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників 

підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції 

на розгляд ради; 

3.2.6. заслуховує звіт заступника голови з питань житлово-комунального господарства про 

роботу управління житлово-комунального господарства та екології, керівників 

підпорядкованих йому підприємств, незалежно від форм власності; 

3.2.7. погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні 

висновки та рекомендації; 

3.2.8. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального 

господарства незалежно від їх форм власності; 

3.2.9. контролює виконання Закону України “Про благоустрій”, Правил благоустрою 

територій, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради; 

3.2.10. здійснює контроль за державною реалізацією екологічної політики; 

3.2.11. розглядає та подає висновки і проекти рішень раді щодо питань транспорту, стану, 

ремонту та розвитку вулиць і доріг міста та сіл; 

3.2.12. організовує проведення екологічної експертизи; 

3.2.13. інформує населення про стан навколишнього природного середовища; 

3.2.14. здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 

3.2.15. подає висновки та пропозиції щодо здійснення заходів по захисту та відновленню 

природних ресурсів; 

3.2.16. сприяє поліпшенню житлово-комунального обслуговування населення, покращенню 

благоустрою міста; 

3.2.17. готує висновки та рекомендації з питань регуляторної політики; 

3.2.18. вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії. 

 

 

3.3. З питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та 

архітектури 

3.3.1. готує висновки та рекомендації з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, 

містобудування та архітектури і охорони пам’яток; 

3.3.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань промисловості, підприємництва, 

інвестицій, містобудування та архітектури і охорони пам’яток; 

3.3.3. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення 

керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань 

промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури; 

3.3.4. погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх розгляд ради та виконавчого 

комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з 

питань промисловості, підприємництва, містобудування та архітектури і охорони 

пам’яток, надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, 

реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, 

реставрації архітектурних пам’яток, створення інженерної та транспортної 

інфраструктури, щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, 



виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів, розміщення та архітектурні 

рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного 

мистецтва, зовнішньої реклами, з питання земельних ділянок під будівництво, зміни 

цільового призначення земельних ділянок; 

3.3.5. перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за 

результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників 

підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції 

на розгляд ради; 

3.3.6. погоджує пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на 

території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани 

юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів 

архітектури; 

3.3.7. розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, 

приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб; 

3.3.8. погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і 

надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб; 

3.3.9. погоджує висновки щодо затвердження у встановленому законом порядку меж, 

координує діяльність суб’єктів містобудування щодо узгодження територіального 

розвитку; 

3.3.10. готує висновки та рекомендації з питань регуляторної політики; 

3.3.11. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань регуляторної політики. 

3.3.12. вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії 

 

3.4 Лічильна, мандатна, з питань депутатської етики 

3.4.1. підрахунок голосів під час голосування; 

3.4.2. ведення протоколу лічильної комісії та внесення до нього даних за результатами 

голосування (таємного, поіменного); 

3.4.3. здійснення аналізу щодо участі у роботі сесій ради, постійних та інших комісій 

депутатів ради, до складу яких їх обрано, подавати свої пропозиції з цих питань раді 

або голові ради; 

3.4.4. підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата 

ради; 

3.4.5. контролює висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів в засобах 

масової інформації;  

3.4.6. налагодження системи постійного спілкування між депутатами та виборцями, а 

також зворотних зв'язків між громадянами та владою, співпраці з політичними 

партіями та громадськими організаціями;  

3.4.7. сприяння створенню умов ефективної діяльності представницьких та виконавчих 

органів влади міста; 

3.4.8. перевірка виконання рішень ради, сприяння проведенню в життя актів органів 

державної влади і управління вищого рівня, контроль в межах повноважень ради 

додержання законодавства України; 

3.4.9. розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків та рекомендацій з питань, 

включених у порядок денний роботи сесії; 

3.4.10. координує роботу з створення органів самоорганізації населення; здійснює 

моніторинг дотримання регламенту, положень та інших регламентних документів 

ради та готує відповідні проекти рішень ради; 

3.4.11. здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» міським головою, секретарем ради, депутатами міської ради, надають 

консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

поводження з майном. 

3.4.12. вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії 

 

3.5. З питань охорони здоров’я, соціального захисту, законності і правопорядку 



3.5.1. готує висновки та рекомендації з питань охорони здоров’я, соціального захисту, 

законності та правопорядку; 

3.5.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту, законності та правопорядку; 

3.5.3. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення 

керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту, законності та правопорядку; 

3.7.3. заслуховує звіти, заступників голови з гуманітарних питань, інших начальників з 

питань охорони здоров'я, соціального захисту, відділів та інших структурних 

підрозділів ради про їх роботу, виконання рішень ради; 

3.5.4. перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та організацій, подає за 

результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, керівників 

підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції 

на розгляд ради; 

3.5.5. погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх на розгляд ради, які готуються 

службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту, законності та правопорядку; 

3.5.6. координує роботу з створення органів самоорганізації населення; 

3.5.7. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні 

громадського порядку, захисті прав громадян; 

3.5.8. ініціює, проводить та долучається до перевірок стану дотримання вимог 

законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх 

форм власності; 

3.5.9. здійснює контроль за виконанням міських програм соціального і правового захисту. 

3.3.13. готує висновки та рекомендації з питань регуляторної політики; 

3.5.10. вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії 

 

3.6. З питань землекористування та земельних відносин 

3.6.1. готує висновки та рекомендації з питань землекористування та земельних відносин; 

3.6.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань землекористування та земельних 

відносин; 

3.6.3. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення 

керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань 

землекористування та земельних відносин; 

3.6.4. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого 

комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з 

питань землекористування та земельних відносин; 

3.6.5. з питань землекористування та земельних відносин перевіряє роботу комунальних 

підприємств, установ та організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на 

розгляд міського голови, керівників підприємств, установ і організацій, а в 

необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради; 

3.6.6. попередньо розглядає та бере участь у вирішенні земельних спорів, створює умови 

для ефективного використання і охорони земель, розвитку всіх форм власності на 

землю і господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, готує 

висновки і проекти рішень з цих питань; 

3.6.7. розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та 

охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного 

кадастру, землеустрою, моніторингу земель; 

3.6.8. розглядає питання про надання пільг щодо плати за землю; 

3.6.9. подає пропозиції щодо використання земель. 

3.3.14. готує висновки та рекомендації з питань регуляторної політики; 

3.6.10. вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії 

 

3.7.  З питань освіти, культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту 



3.7.1. готує висновки та рекомендації з питань освіти, культури, національного і духовного 

відродження, туризму, фізичної культури та спорту; 

3.7.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, культури, національного і 

духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту; 

3.7.4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення 

керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань 

освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної 

культури та спорту; 

3.7.5. з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, 

фізичної культури та спорту перевіряє роботу комунальних підприємств, установ та 

організацій, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд міського голови, 

керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої 

пропозиції на розгляд ради; 

3.7.6. погоджує проекти рішень ради перед внесенням їх розгляд ради та виконавчого 

комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з 

питань з питань освіти, культури, національного і духовного відродження, туризму, 

фізичної культури та спорту; 

3.7.7. погоджує положення про громадську раду з питань освіти та кандидатуру керівника 

ради; 

3.7.8. заслуховує звіти, заступників голови з гуманітарних питань, інших начальників з 

питань культури, молоді і спорту, відділів та інших структурних підрозділів ради 

про їх роботу, виконання рішень ради; 

3.7.9. бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-

культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які 

діють у сфері освіти та культури; 

3.7.10. здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, 

збереженням  та використанням культурного надбання; 

3.7.11. попередньо розглядає та вивчає питання музейної справи надає свої рекомендації 

щодо її розвитку, готує висновки і проекти рішень з цих питань. 

3.7.12. розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, 

задоволення їх інтересів; 

3.7.13. подає пропозиції щодо забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до 

місця навчання і додому учнів; 

3.7.14. здійснює контроль за розвитком мережі закладів освіти та культури, зміцнення їх 

матеріальної бази; 

3.7.15. бере участь в організації навчально-методичного забезпечення закладів освіти, 

вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки 

та атестації; 

3.7.16. здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, 

громадськості з питань навчання і виховання дітей; 

3.7.17. здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, 

атестацією закладів освіти, що перебувають у комунальній власності; 

3.7.18. сприяє розвитку видів спорту, туризму здійснює контроль за реалізацією заходів з 

цих питань; 

3.7.19. сприяє розвитку шкіл естетичного виховання; 

3.7.20. сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-

культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел; 

3.3.15. готує висновки та рекомендації з питань регуляторної політики; 

3.7.21. вирішує інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії 

 

 

4. ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

         Члени постійних комісій мають право: 

 4.1. Оприлюднювати через засоби масової інформації, до внесення на розгляд міської ради, 

проекти рішень, що належать до їх компетенції та звертатись до наукових установ, 



організацій, громадян їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих 

проектів рішень. 

 4.2. Заслуховувати посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форми 

власності, з питань, що належать до їх компетенції. 

 4.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення ради на своєму 

засіданні, або вносити альтернативні проекти. 

 4.4. Вносити пропозиції, щодо заслуховування на сесії міської ради звіту посадових осіб 

міської ради про їх роботу в цілому або з окремих питань. 

 4.5. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та порядок їх 

застосування з питань віднесених до їх відань. 

 4.6. Мають право виступати на пленарних засіданнях із співдоповідями по питаннях 

віднесених до їх компетенції. 

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 5.1. Готувати проекти рішень міської ради для розгляду на пленарних засіданнях ради, 

здійснювати попередній їх розгляд. 

 5.2. Звітувати перед міською радою про свою роботу. 

 5.3. Своєчасно виконувати доручення міської ради, міського голови, секретаря ради з 

питань що належать до їх відання, інформувати про хід їх виконання. 

 5.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення 

громадян з врахуванням вимог чинного законодавства. 

 

6. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВИХ КОНТРОЛЬНИХ  

КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

6.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів 

для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до 

повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції 

на розгляд ради. 

6.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, 

кількісний і персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це 

проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. 

6.3. Тимчасові контрольні комісії не можуть бути представлені однією політичною силою. 

6.4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, можливо, в закритому 

режимі, згідно чинного законодавства. Депутати, які входять до складу тимчасової 

контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, 

інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома, у зв'язку з їх 

роботою в комісії. 

6.5. По завершенні роботи тимчасової контрольної комісії оформляється звіт, у якому 

викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні 

матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією; результати їх 

розгляду; висновки та рекомендації.  

6.6. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню згідно Закону України 

«Про доступ до публічної інформації». 

6.7. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту 

прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у 

разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 

 

7. СЛУХАННЯ В ПОСТІЙНІЙ КОМІСІЇ 
7.1.  Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії  за участю 

інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, 

аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному 

питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для 

вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в 

цілому чи на окремі її частини.  



7.2.  Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація 

використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до 

компетенції комісії.  

7.3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ 

громадськості та представників засобів масової інформації. 

7.4.  До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, 

отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розмішує в ЗМІ 

інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, 

необхідну для успішного проведення слухань 

7.5.  На слуханнях, у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з 

доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники 

громадськості.  

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Це положення є складовою частиною Регламенту міської ради і набирає чинності з моменту 

його ухвалення. 

 

 

 Секретар міської ради     Пекарський Т.М. 
 


