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ПОЛОЖЕННЯ 
про постійні комісії Броварської міської ради VI скликання 

І. Загальні положення. 

Стаття 1. Постійні комісії міської ради є органами міської 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. 

Стаття 2. Постійні комісії міської ради обираються міської радою на 
строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Протягом терміну 
своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії, внести 
зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються 
відповідною комісією. 

Стаття 3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї 
постійної комісії ради. Депутати міської ради працюють у постійних 
комісіях на громадських засадах. 

До складу постійних комісій міської ради не можуть бути 
обрані міський голова, секретар міської ради. 

Постійні комісії здійснюють свою діяльність з урахуванням вимог 
Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні 
державної регуляторної політики. 

П. Повноваження постійних комісій 

Стаття 4. Постійні комісії міської ради за дорученням ради або 
за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм 
соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти 
про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан 
та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного 
будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, 
розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих 
питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 

Стаття 5. Постійні комісії міської ради попередньо розглядають 
кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, 
призначення або погодження міської радою, готують висновки з цих 
питань. 

2 



Стаття 6. Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради, 
міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою 
вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та 
виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до 
відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і 
відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за 
результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в 
необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської 
ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого 
комітету міської ради. 

Стаття 7. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до 
їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати 
від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і 
відділень необхідні матеріали і документи. 

Ш. Організація роботи постійних комісій 

Стаття 8. Організація роботи постійної комісії міської ради 
покладається на голову комісії. На першому засіданні комісії за поданням 
голови обираються заступник голови комісії та секретар комісії простою 
більшістю голосів від загального складу комісії. Голова комісії скликає і веде 
засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у 
відносинах з іншими органами, об'єднаннями іромадян, 
підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує 
роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності 
голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших 
причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. 

Стаття 9. Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру 
необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 
половина від загального складу комісії. 

Стаття 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні 
комісії міської ради готують висновки і рекомендації. Висновки і 
рекомендації постійної комісії міської ради приймаються більшістю 
голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі 
його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи 
засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

Стаття 11. Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають 
обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, 
організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати 
розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений 
ними строк. 

Стаття 12. Постійна комісія міської ради для вивчення питань, 
розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі 
групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. 
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій міської ради, 
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можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, 
секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. 
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних 
засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. 

Стаття 13. Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації 
роботи постійних комісій визначаються Регламентом ради та цим 
Положенням. 

IV. Повноваження постійної комісії з питань Регламенту, депутатської 
етики, діяльності засобів масової інформації та контролю за виконанням 
рішень міської ради 

Стаття 14. Комісія готує рекомендації з питань, пов'язаних з 
депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, 
заслуховуванням радою питань про роботу депутатів у раді, виконання ними 
рішень ради та її органів, здійснює контроль за виконанням Регламенту та 
рішень міської ради. 

Стаття 15. Попередньо розглядає питання щодо дострокового 
припинення повноважень депутата міської ради у порядку, встановленому 
законом. 

Стаття 16. Комісія сприяє розбудові в місті системи незалежних 
засобів масової інформації (ЗМІ), координує їх співпрацю з радою, 
виконавчим комітетом, підприємствами і установами, громадськими 
організаціями та релігійними конфесіями, готує на розгляд ради питання 
щодо створення міською радою ЗМІ, призначення та звільнення їх 
керівників, дотримання ЗМІ, в яких рада виступає співзасновником, норм 
чинного законодавства у сфері їх діяльності. 

V. Повноваження постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін 

Стаття 17. Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм 
соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, 
цільових програм, місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і 
зборів та надання пільг по їх сплаті, утворення цільових фондів, а також звіти 
про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, 
виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань. 

Стаття 18. Здійснює контроль за виконанням планів та програм 
соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету, розробляє план 
заходів по наповненню доходної частини міського бюджету, контролює 
надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду. 

Стаття 19. Бере участь в проведенні експертизи програм, пов'язаних з 
плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради. 

Стаття 20. Попередньо розглядає вставлення в порядку і межах, 
визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, 

4 



транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та 
організаціями комунальної власності. 

Стаття 21. Сприяє розвитку підприємницької діяльності, 
удосконаленню та спрощенню процедур отримання дозвільних документів 
суб'єктами підприємницької діяльності, забезпеченню їх необхідною 
інформацією щодо здійснення підприємницької діяльності. 

Стаття 22. Сприяє розробленню програм розвитку комунального 
пасажирського транспорту, збільшенню кількості маршрутів, удосконаленню 
графіків руху транспорту, упорядкуванню руху транзитного транспорту. 

VI. Повноваження постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій 

Стаття 23. Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань 
розвитку територій та земельних ресурсів, архітектури, будівництва та 
організації благоустрою міста. 

Стаття 24. Сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою 
території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, 
створення місць відпочинку громадян, додержанням чистоти і порядку в 
громадських місцях. Розробляє стратегію розвитку малих архітектурних 
форм та зовнішніх рекламоносіїв. 

Стаття 25. Розглядає пропозиції щодо місцевих містобудівних 
програм, генеральних планів забудови міста, будівництва і реконструкції 
об'єктів міста, іншу містобудівну документацію. Сприяє розширенню 
житлового будівництва в місті, створенню об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. 

Стаття 26. Розглядає пропозиції з регулювання земельних відносин, 
надання дозволу на спеціальне використання земельних ресурсів міста та 
сприяє здійсненню контролю за дотриманням земельного законодавства. 

Стаття 27. Розглядає пропозиції щодо прийняття рішень про 
організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення та інших територій, що підлягають особливій охороні. 

Стаття 28. Сприяє підвищенню інвестиційної привабливості міста, 
розглядає програми розвитку інфраструктури міста та інвестиційні проекти, 
веде постійний моніторинг інвестиційної діяльності. 

УП. Повноваження постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації. 

Стаття 29. Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань 
розвитку комунальної власності, створення, реорганізації та ліквідації 
комунальних підприємств, ефективного управління комунальним майном; 
розглядає пропозиції щодо порядку та здійснення контролю за 
використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної 
власності. 
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Стаття ЗО. Розглядає пропозиції фонду комунального майна про 
передачу або продаж у комунальну власність підприємств, установ та 
організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до 
державної та інших форм власності. 

Стаття 31. Попередньо розглядає міську програму приватизації, а 
також перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають 
приватизації; доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів права 
комунальної власності 

УШ. Повноваження постійної комісії з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров'я та довкілля 

Стаття 32. Комісія розглядає. питання доступності і безоплатності 
медичного обслуговування населення міста, розвитку та удосконалення 
мережі лікувальних закладів всіх форм власності та видів медичного 
обслуговування, забезпечення відповідно до законодавства пільгових 
категорій населення лікарськими засобами, надання пільг та допомоги, 
пов'язаних з охороною материнства та дитинства. 

Стаття 33. Разом з комісією з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і кцін розглядає пропозиції про 
надання допомоги та інших видів соціальних гарантій мешканцям міста (в 
першу чергу пільгових категорій) за рахунок коштів місцевого бюджету або 
інших коштів та виносить питання на розгляд сесії. 

Стаття 34. Попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони 
довкілля, сприяє здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного 
законодавства, використанням- і охороною природних ресурсів 
загальнодержавного та місцевого значення. 

IX. Повноваження постійної комісії з питань освіти, науки, культури та 
релігії 

Стаття 35. Комісія сприяє забезпеченню здобуття неповнолітніми 
повної загальної середньої освіти; створенню необхідних умов для виховання 
дітей, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, 
продуктивної праці учнів; діяльності дошкільних та позашкільних навчально-
виховних закладів, дитячих та науково-просвітницьких організацій. 

Стаття 36. Сприяє створенню умов для розвитку духовності, культури, 
відродження традиційної народної творчості, національно-культурних 
традицій населення, художніх промислів та ремесел; роботі творчих спілок, 
інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури 
та релігії. Сприяє забезпеченню охорони пам'яток історії та культури, 
збереженню та використанню культурного надбання. 
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Стаття 37. Всебічно сприяє розвитку інтелектуального потенціалу 
міської громади та впровадженню кращих надбань вітчизняної та зарубіжної 
науки. 

X. Повноваження постійної комісії з питань молодіжної політики та 
спорту 

Стаття 38. Сприяє створенню умов для розвитку молодіжних спілок та 
організацій, громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері 
молодіжної політики та спорту. 
Стаття 39. Комісія сприяє створенню необхідних умов для виховання 
молоді, розвитку її здібностей, участі молоді у всіх процесах життєдіяльності 
громади міста. 
Стаття 40. Сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і 
спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку; 
проведенню міських, загальноукраїнських та міжнародних змагань та 
турнірів. 

XI. Повноваження постійної комісії з питань законності та 
правопорядку. 

Стаття 41. Комісія розглядає пропозиції що вносяться на розгляд ради 
щодо зміцнення законності та правопорядку в місті, інформацію керівників 
правоохоронних органів про їх діяльність щодо охорони громадського 
порядку в місті. 

Стаття 42. Сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, 
служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури. 

Стаття 43. Розглядає пропозиції депутатів щодо усунення порушень 
законодавства керівниками підприємств, установ та організацій незалежно 
всіх форм власності та готує подання до відповідних органів про притягнення 
до відповідальності вищезазначених посадових осіб, якщо вони ігнорують 
законні вимоги та рішення рад, прийняті в межах їх повноважень. 

Стаття 44. Готує пропозиції щодо звернення до суду про визнання 
незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права 
територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

Стаття 45. Погоджує персональний склад комісії у справах 
неповнолітніх та спрямовує її діяльність. 

Стаття 46. На Комісію покладаються повноваження щодо підготовки 
та надання експертних висновків відносно проектів регуляторних актів. 

Міський голова І.В. Сапожко 

7 


