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ПОЛОЖЕННЯ 
про постіііІІі коміс" Броварської міської paдll 

І. Загальні положення • 

... Ст. 1. По~йні комісії міської ради є органами міської ради, ЩО обираються з 
числа 11 деп~а~в, длJl в~~ченНJI, попереднього РОЗГЛJIДУ і підготовки питань • .які 
належать до 11 ВlДаННJI, ЗДlисненНJI контролю за виконaнюrм рішень міської ради. її 

виконавчого комітету. 
Ст.2. ПОcriЙ~і комісії ~iCЬKOЇ. ради обираються міської радою на строк її 

п?вноважень у складІ ГОЛОВИ. І члеНІВ комісії. ПРОТJlГом терміну своїх повноважень 
МІСЬка рада може утворити НОВІ постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші 
IJИТaННJI СТРУКТУРІ! комісії вирішуються відповідною комісією. 

Ст. З . Депутат міської ради може входити до складу лиmе однієї постійної комісії 
ради. Депутати міської ради працюють У постійних KOмicїJlx на громадських засадах.. 

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

IL Повноваження постіііНllХ комісііі 

Ст.4. Постійні комісії міської ради за доручеВНJJМ ради або за власною 
1В1Ц1ативою попередньо РОЗГЛИДаІОТЬ проеІСІ'И програм соціально-економічного і 
культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про викон8.НIIJI програм і бюджету. 
вивчають і готують питанНJI про стан та розвиток відповідних галузей господарського 
і соціально-культурного будівництв&, іюпі ПИТaннJl, JПCЇ ВНОCJlТЬся на розглид міської ради, 
розроБЛJIЮТЬ проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань. 

виступають на сесіих ради з доповїДИМИ і співдоповїдими. 
Ст.5. Постійні комісії міської ради попередньо розглидаІОТЬ кандидатури осіб. 

ві пропонуються ДJIJI обрання, затверджеНВJl, призначеВВJI або погоджеННJI міської 
радою, готують висновки з цих питань. 

Ст.б. Постійні комісії міської ради за доручеННJIМ міської радв. міського 
roлови, 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 BiдaнIIJI міської ради, підприємств. ycraнoB та 
організ~ Іх філіалів і відділень Не3.алежво від форм.~ласності та ~ по~адов~ осіб. 
подають за результатами переВІРКИ peKoMeвдaцu на розглид ~ KepIВ~~ а в 
необхідних випадках _ на розгляд. ради .або" виконавчого КОМІтету ~CЬKOI .ради; 
здійснюють контроль за виконанням РІШень МlСЬКОl.Ради, виконавчого КОМІтету МІської 
ради. 

Ст. 7. Постійні комісії міської ради у питаввц які нал~ть д~ Іх B~8НВJI, та. в 
порJIДКy, визначеному законом, мають право отримувати ВІД керІВНИКІВ opraнtв. 
підприємств, уставов, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і 
ДохумеlП'И. 



ПІ. ОрганЬація роБОТІ. постіііНllХ коаlісііі 

"м СТ.8. Організаці.я ро~оти .П?criйнОї комісії міської ради ПОlCJIадаєrься на голову 
KOMICII. На першому заСІдаННІ КОМІСІЇ за ПОДIННJIМ голови обираються заcryпвик голови 
комісії та секретар комісії простою бinьшістю голосів від загального cкnaдy комісії. 
Голова комісії скnикає і веде засідання комісії, дає доручеВВJI членам комісії, 
предСТІВпяє комісію у відносинах з іншими оргавами, об'єдвaввJIМИ ГPOMВДJIВ, 
підприємствами, установами, організаціями, а також ГРОМВДJIВІМИ, організує роботу по 
рeanізації висновків і рекомендацій комісії. У разі Biдcyrвocтi голови комісії або 
неможnивості ним виконуваТIІ свої повноваження з інших причин його функції здійснює 
заступник ГОЛОВІІ комісії або секретар комісії. 

СТ.9. Засідання постіііної комісії міської ради скликаєrься в міру необхідності і є 
правомочним, якщо в ньому бере участь не менш JII( половина від загального cкnaдy 
комісії. 

Ст. 1 О. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської 
ради готують ВІІСНОВКИ і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії 
міської ради приймаються більшістю голосів від загального cкnaдy комісії і 
підписуються головою комісії, а в разі його Biдcyrнocтi - заcryпвиком голови або 
секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

СТ.ІІ. Рекомендації постійних комісій міської ради пiдnяrають обов'JlЗКОВОМУ 
розгляду органами, підприємствами, установами, оргавізаціями, посадовими особами, 
вим вони адресовані. Про результати розгпяду і вжиті заходи ПОВШІВО бути повідомлено 
комісіям у встановлений ними строк. 

Ст.12. Постійна комісія міської ради ДЛJI вивчеВВJI питань, розробки проектів 
рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залучеНВJIМ 
представників громадськості, вчених і спеціалістів. ІІИТаВВИ, JПCЇ належать дО BЇДIВВJI 
кількох постійних комісій міської ради, можyrь за ініціативою комісій, а також за 
доручеВНJIМ Ради, міського голови, секретаря міської ради РОЗГJUJДатися поcriйвими 
комісіими спільно. Висновки і рекомендації, прИЙНJlТi поcriйвими комісіями на іх 
спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. 

СТ.1З. Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації роботи 
постійних комісій визначаються Регламеиroм ради та цим ПоложеВВJIМ. 

IV. Повноваженив постіііноі комісії з питань регламенту, депутатської етики, 
діяльності засобів масовоі інформації та КОНТРОЛІО за виконанням рішень міської 
ради 

, . . 
Ст. 14. KoмicїJI готує рекомендації з пиraнь, пов JlЗIВИХ З депутатською ДUIJlЬВ1СТЮ 

та додерЖllВНJlМ норм депутатської етики, засл:уховув~ ~адою.~ про роботу 
депyraтів у paд~ викон~ ~ рїш"евь ради та u opraвtв, ЗД1Исвює КОIПpОJIЬ за 
виковаввям Регламенту та РШІевь МlСЬКО1 ради. . 

Ст. 15. Попередньо РОЗГЛJJДає ПИТ8ВВJI щодо дострокового припивеввя 
ПОВноважень депутата міської ради у пор~, в~овленому заковом. '. _ 

Ст. 1 б. KoмicїJI сприяє розбудов! в МlCn сиcreми везалежних засоБІВ ~COB01 
. Ф аціі /З'МІ) wr.nn1! іх cmвпрацю з радою, виковавчим KOМlтeтoм, 
ш орм \: ,КООР"",аа6.1 ., _...:...::t-...__ ф' 

. • амн, громадськими орraвtЗaцtJIМИ та Р""Ш-шlUl1W'l кон еC1JlМИ, 
ПlДПpиємствами 1 уставов аВІОІ щодо створевия міською радою ЗМІ, призначеВВJI та 
го;ує ва РОЗГJlJlд. p~ пит ЗМІ, в JПCИX рада виcryпає співзасвоввико~ норм 
ЗВlПЬвеввя іх керІВНИКІВ, д~~~ сті 
чинного законодавства У сфеР11Х ДUJJlЬHO . 



v. ПОВllоважеНllR OO~iiiIIO! ~Ol\~icii 3 Оllтань соціально-еКОНОl\lі'IНОГО та КУЛЬТУРНОГО 
PO:lBIITКY, 610ДЖету, ФlllаllСIВ І ЦlIІ . 

Ст. 17. Комісія попередньо РОЗГJIJlДає проепи ІШанів та програм соціально
економічного та КУЛЬТУРНОГО розвитку територіальної громади, цільових програм, 
місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів та B8Д1IIНJI пільг ПО іх СІШаті, 
yrворення цільових фондів. а також звіти про іх виконlIIНJI. Спільно З іюпими поcriйними 
комісіями готує ВИСНОВКІІ. Вllступає з доповідими та співдоповідими з цих питань. 

Ст. 18. ЗдіііснJOЄ КОНТРОЛЬ за виконанням ІШанів та програм соціально
економічного та культурного розвитку і бюджету, розробляє ІШан заходів по наповневвю 
доходної частини міського БJOДЖету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку 
та резервного фонду. 

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

Ст. 20. Попередньо розглядає вставлення в порядку і межах, визначених 
законодавством, тарифів ЩОДО оплати побугових, комунальних, транспортних та іюпих 
поcnyг, які надаються піДПРIІСМСТВами та організаціями комунальної власності. 

Ст. 21. СПРІІЯЄ розвитку підприємницької дiяnьноcri, удосконалеШJЮ та 
спрощенню процедур ОТРlІмання дозвільних документів суб'ЄІС'І'ІМИ підприємницької 
діяльності, забезпеченнJO їх необхідною інформацією щодо здійснеВНJI підприємницької 
діяльності. 

Ст. 22. Сприяє розробленню програм розвитку комунального пасажирського 
транспорту, збільшенНlО кількості маршругів, удосконалеввю графіків руху транспорту, 
упорядкуванню руху транзитного транспорту. 

VI. ПовноважеННR постїUllОЇ комісіі :І Оllтань pO:lBllТIC)' та 6лаГОУСТРОІО теРllторііі, 
зеМe.JIЬН11Х відНОСІІН, apxiTeКТYPII, 6удіВНІІЦтва та інвеСТllцііі 

Ст. 23. Комісія ВНОСІІТЬ на розгляд ради пропозиції з питань розвитку територій та 
земельних ресурсів, архітектури, будівmщтва та організаціі благоуcrpою міста.:. .. .. 

Ст. 24. Сприяє здійсненню коиrpоnю за ставом.блlГОУcrpою територu, оргавJЗ8ЦU 
озenенеВНJl, охорони зелених насаджень і водойм, с;гвореввя місць відпо~ ГPOM8ДJIВ, 
додержаВВJIМ чистоти і порядку в громадських МlcЦRX. Розробляє crpатепю розвитку 
М8JIИX архітектурних форм та зовнішніх реlOlамоносіїв. 

Ст. 25. Розглядає пропозиції щодо місцевих містобудівних програм, генеральних 
DJlавїв забудови містІ, будівництва і peKOHCТPy~ об' єкriв ~~ іншу мicтo~yдiввy 
документацію. Сприяє розширенню житлового БУДІВництва в МlС'П, створеlПUO об єднань 
співвласників багатокваРТИРНIDС будинків. . 

Ст. 26. РОЗГJIJlДає ПРОПОЗІщіі з реrynюв~ земельних ВІДВ?:ИВ, H8Д1ВНJI дозволу 
на спеціальне використання земельних ресурсІВ МІста та сприяє ЗД1Исневвю коиrpоnю за 

ДOТPlfМlВJUIМ земельногО законодавства. . .. ... 
Ст. 27. РОЗГJIJlДає пропозиції щодо прИЙНJm'я р1Шевь про ор~ацlЮ теРИТ~РІИ та 

об'єктів природво'-заповідвого фонду місцевого значеВВJI та ІНШих терИТОрІЙ, ЩО 
пiдnяraють особливій охороні. . . 

С 28 С . ищеННІО інвестиційної привабnивоC'l1 МІСТІ, РОЗГJUlдає програми 
т. . прияє ПІДВ. • ... • веде постійний моніторинг 

розвитку інфрастрУКТУРІ і МІСТІ та 1НВеCТИЦlИН1 проепи, 
інвестиційної діяльностj. 



vп. ПовноважеllllЯ постіііllоі КОl\lісіі з П.lтань КОl\lУнальноі власності та ПРllваТII:lRціі. 

C~. 29. KOMicїJI вносить на розгляд ради пропозlЩЇї з питань розвитку комунальної 
власно~, створенИJI, реорга~ізації та nixвiдaцiї комуиaJIышх підприємств, ефепивного 
управтНИJI комунальним ма1lНОМ; розглядає пропозlЩЇi щодо порядку та здійснеlПUl 

коитро~ за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної 
власноС11. 

Ст. зо. РОЗ~JlJlдає.пропозиції фонду комунального майва про передачу або продажу 
~oМYHanьвy ~лаСНІСТЬ ШДПРIlЄМСТВ, установ та організацій, іх структурних підрозділів та 

ІНШих об' ЄК11в, що належать до державної та інших форм власНОС'Iі. 
Ст. ЗІ. Попередньо РОЗГJlJlдає міську програму приватизації, а також перелік 

об' єкriB комунальної власності, які не підмгаІОТЬ приватизації; доцільність, порядок та 
умови приватизації об' єктів права комунальної власноcri 

VПI. Повноваження постійllОЇ комісії :І Пllтань соціального :lUlICТY населення, 
ОХОРОНIIЗДОРОВ'я та довкілля 

Ст. З2. Комісія розглядає питання доступвоcri і безоплатвоcri медичного 
обслуговуванИJI населення міста, розвитку та удосконалеВВJI мережі лікувалышх з8ICJIВДЇВ 
всіх форм власності та видів медичного обслуговування, забезпечення відповідно до 
законодавства піЛЬГОВІIХ категорій населення лікарськими засобами, HaдВВВJI пільг та 
допомоги, пов' язаних з охороною материнства та дитинства. 

Ст. ЗЗ. Разом з комісією з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін 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 питавви на розгляд сесії. 

Ст. З4. Попередньо розглядає проеIml місцевих програм охорони довxiлmr, спрuє 
здійснеlUПO контролю за дотриманням природоохороввого законодавствІ, вихориCТ8IIIIJIМ 

і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значеВВJI. 

ІХ. Повноваження постіііної IСОl\Іісіі з гуманітаРНl1Х питань 

Ст. З5. KoмicїJI сприяє забезпечеввю здобупв неповнолітніми повної загальної 
середньої освіти; створенню необхідних умов ДJIJI вихованвя дітеіі, молоді, розвитку іх 
здібностей, трудового навчання, пр.офесійвОї орієнтації, продупиввої . праці учнів; 
дUшьноcri доппсільвих та позaпncшьвих навчально-виховних З8ICJI8Д1В, ДИТJ1ЧИX, 

молодіжних та bayxobo-просвітвицысих організацій. . ... .. 
Ст. 36. Сприяє створенВІО умов ДJUI розв~ .. культури, ВIДрОдже~ ТP~OI 

народної творчоcri, національно-культурних тр8ДИЦ1И населеВllJl, худоЖНІХ пр~ми~ ~ 
ремесел· робori творчих спілок, інших громадсысих та неприбуткових оргаВІЗaцtИ, JПQ 
діють у' сфері культури, фізкультури і спорту. Сприє забезпеченню охорони пам'JIТOк 
історіі та хультури, збережеВНIО та використаввю куль~ного надбанвя. . 

Ст. 37. Сприяє створенню f!40B ДJUI занять. фІЗИЧНОЮ культурою 1 спортом за 
місцем проживВВВJI населення та в М1CЦIX масового ВJДПочивку. 

х. ПовноважеННJI постіііноі КОl\lіClї з П.lтань законності та правопорядку. 

Ст. 38. Комісія роЗГJIJlдає пропозиції Щ~ BBO~~ ва розгляд ради щодо з~е~ 
. дку в міщ івформaцuo кер1ВВИІС1В правоохороввих орnuпв про ІХ 

законноСТІ та правопоря . сті 
АЬшьвість щодо охорони громадського порядху в МІ . ; 



Ст. 39. Сприяє дїJIльноcri органів суду, прокуратури, юстиції. служби безпещ 
внyrpішніх справ та адвокатури. 

Ст. 40 . РОЗГЛJIдає пропозиції депyrатів щодо ycyвeНIUI порушень законо~авства 
керівниками підприємств, установ та організацій незалежно всіх форм власнос'1і та готує 
поданНJI до відповідних органів про ПРИТJIГНеННJI до відповідanьноcri вищезазначених 
посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішеННJI Рад, прИЙНJlТi в межах іх 
повноважень. 

Ст. 41. Готує пропозпції щодо зверненНJI до суду про визнaRНJI незаконними ахтів 
органів виконавчої влаДІІ, іНШІІХ органів місцевого caмoBpJIдyВIIIIНJI, підприємств, установ 
та організацій, які обмежуJOТЬ права територіальної громвди, а також поввоважеВНJI 
органів та посадОВІІХ осіб місцевого самоврядуваННJI. 

Ст. 42. Погоджує персональний склад адміністративної комісії та комісії у справах 
неповнолітніх та спрямовує ЇХ діяльність. 

Ст. 43 На КомісіJO покладаються повноважеННJI щодо підготовки та H8ДaRНJI 
експертних висновків відносно проектів регуляторних актів. 

Міський голова В.О. Антоненко 
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