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ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Збаразької міської ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Постійні  комісії  ради 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 ради.
 Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання
структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 До складу постійної комісії не можуть входити міський голова, секретар ради.
 Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм
соціально-економічного і  культурного розвитку,  міського  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  ради,  розробляють  проекти  рішень  ради  та  готують
висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають
діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств,
установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за
результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради,
здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
 Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом мають право
отримувати від керівників підприємств,  установ,  організацій та їх  філіалів і  відділень необхідні матеріали і
документи.
 Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і
веде засідання комісії,  дає доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими органами,
об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу
по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати
ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не
менш як половина від загального складу комісії.
 За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і
рекомендації постійних комісій 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.  Документи  комісій  друкуються  організаційним відділом
міської ради і підписуються в одноденний термін.
 Протоколи постійних комісій міської ради з висновками та рекомендаціями оприлюднюються і надаються на
запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 Рекомендації постійних комісій 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.
 Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і
робочі  групи  із  залученням  представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів.  Питання,  які  належать  до
відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови,
секретаря  ради,  заступників  міського  голови  розглядатися  постійними  комісіями  спільно.  Висновки  і
рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних
постійних комісій.
 Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 Постійні комісії вивчають за дорученням міського голови, за власною ініціативою діяльність підзвітних і
підконтрольних раді органів місцевого самоврядування і подають за результатами перевірки рекомендації щодо
покращення їх функціонування.
 Постійні комісії здійснюють у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень ради.
 Постійні комісії розглядають попередньо кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження,
призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
 Постійні  комісії  розробляють  проекти  рішень  ради,  готують  висновки  з  питань,  делегованих  комісії,
виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.



ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ ТА СОЦАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

Бере  участь  у  складанні  проекту  місцевого  бюджету,  подання  його  на  затвердження  відповідної  ради,
забезпечення  виконання  бюджету,  щорічне  подання  раді  письмових  звітів  про  хід  і  результати  виконання
бюджету.
Розглядає  в  порядку  і  межах,  визначених  законодавством  тарифів  щодо  оплати  побутових,  комунальних,
транспортних  та  інших  послуг,  які  подаються  підприємствами  иа  організаціями  комунальної  власності  і
погоджує в установленому порядку ці питання з підприємствами, установами та організаціями, які не належать
до комунальної власності. 
Готує  рекомендації  по  виявленню  внутрішньо-господарських резервів  і  додаткових  доходів  до  бюджету,
ефективного використання природних і трудових ресурсів. 
Здійснює  контроль  за  використанням  вільних  бюджетних  коштів,  а  також  надходжень  та  видатків
позабюджетних фондів. 
Розглядає  пропозиції  та  подає  висновки  з  питань  про  продаж,  передачу в  оренду або  під  заставу об’єктів
комунальної власності.
Бере  участь  у  розробці  питань,  пов’язаних із  залученням бюджетних надходжень  для  реалізації  соціально-
економічних програм, контролює їх виконання. 
Бере участь у підготовці питань про стан і  розвиток охорони здоров’я,  проблем материнства і дитинства та
соціального захисту населення, які вносить на розгляд ради, готує доповіді та співдоповіді. 
Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни
та праці, інвалідам з дитинства, багатодітним сім’ям; відведення зазначеним  особам у першочерговому порядку
земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва. 
Допомагає  в  організації  для  малозабезпечених  громадян  похилого  віку,  інвалідів  будинків  –  інтернатів
побутового обслуговування, продажу товарів у спец. магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а
також безплатного харчування.
Бере участь у вирішенні питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку
з    похованням  самотніх  громадян,  ветеранів  війни  та  праці,  а  також  інших  категорій  малозабезпечених
громадян. 
Бере участь у вирішенні питань про звільнення окремих громадян та організацій від сплати держмита згідно
чинного законодавства. 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ,
РЕГЛАМЕНТУ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток освіти,  культури, молодіжної політики, спорту, регламенту
та правопорядку, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді. 
Попередньо розглядає та розробляє проекти рішень ради і пропозиції з питань освіти , культури, молодіжної
політики, спорту. Готує і подає висновки з цих питань. 
Контролює  забезпечення  здобуття  неповнолітніми  повної  загальної  середньої  освіти,  створення  необхідних
умов  для  виховання  дітей,  молоді,  розвитку  їх  здібностей,  трудового  навчання,  професійної  орієнтації,
продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчальних закладів, молодіжних
організацій.
Сприяє у забезпеченні регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів. 
Створює  умови  для  розвитку  культури,  сприяння  відродженню  осередків  традиційної  народної  творчості,
національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. 
Створює  умови  для  занять  фізичною  культурою  і  спортом  за  місцем  проживання  населення  та  в   місцях
масового відпочинку.
Бере  участь  в  забезпеченні  охорони пам’яток  історії  та  культури,  збереження та  використання культурного
надбання.
Бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, прав
громадян.
Бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.
Бере участь у роботі по роз’ясненню населенню прав, свобод та обов’язків громадян, закріплених Конституцією
України, чинним законодавством. 
Готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх передач місцевого радіо, проведення визначних
пам’ятних дат, ювілеїв та ін. подій, їх висвітлення в періодичній пресі.

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН, ЗАЯВ, СКАРГ ТА ПРОПОЗИЦІЙ
ГРОМАДЯН, ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Бере участь в розгляді та вирішенні питань житлово-побутових відносин, заяв, скарг і пропозицій громадян,
прав споживачів, контролю за використанням комунального майна.
Бере участь в розробці проектів рішень ради, виступає на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.



Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування
населення  підприємствами  житлово-комунального  господарства,  торгівлі  та  громадського  харчування,
побутового обслуговування транспорту і зв’язку.
Здійснює у межах своїх повноважень контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів. 
Перевіряє в межах своїх повноважень роботу підприємств, установ і організацій, розташованих на території
міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в
необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради або виконавчого комітету.
Бере участь у встановленні за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих
на  відповідній  території  підприємств,  установ  та  організацій  сфери  обслуговування  незалежно  від  форми
власності.
При  необхідності  заслуховує  звіти  про  діяльність  підприємств  і  організацій,  в  яких  міська  рада  є
співзасновником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції.
Допомагає  у  перевірці  технічного  стану,  використання  та  утримання об’єктів  нерухомого майна усіх  форм
власності   і  експлуатацію  об’єктів  у  разі  порушення  екологічних,  санітарних  правил,  інших  вимог
законодавства. 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА
Бере участь у підготовці питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі в місті, стан і
розвиток архітектури, будівництва в місті.
Попередньо  розглядає  відповідні  розділи  і  показники  проектів  планів  соціально-економічного  розвитку  та
бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.
Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань регулювання
земельних відносин, природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, у розробці та вдосконаленні
міських містобудівних програм, генерального плану забудови міста, правил використання забудови територій
м.Збаража та іншої містобудівної документації. .
 Готує  висновки  та  рекомендації  щодо  проектів  рішень  ради  про  розроблення  проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки,  оформлення  права  користування  земельною  ділянкою,  надання  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору.
Розглядає і надає висновки щодо приватизації земельних ділянок.
Вносить пропозиції  до планів і  програм будівництва та реконструкції  об’єктів на території  міста,  розглядає
інвестиційні  містобудівні  програми,  пропозиції  і  бізнес-плани  юридичних  осіб  щодо  розвитку  окремих
територій та будівництва об’єктів архітектури.
Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради з питань здійснення контролю за
дотриманням земельного законодавства.
Розглядає  питання  щодо  виділення  бюджетних  коштів  на  будівництво,  реконструкцію  та  ремонт  житла  і
нежитлових приміщень в місті.
Здійснює контроль за проведенням будівництва за рахунок бюджетних коштів.
Ініціює вилучення неосвоєних земельних ділянок, виділених під будівництво, перегляд раніше прийнятих, але
не виконаних рішень міської ради з питань надання земельних ділянок під будівництво.
Бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії і культури, архітектури
та містобудування.
Бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку землі.
Приймає участь у розробці проектів рішень ради і готує пропозиції  щодо встановлення та зміни меж міста
Збаража.
Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних та
інших  заходів,  спрямованих  на  раціональне  використання  земель,  забезпечення  додержання  режиму
використання земель.

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН ТА ТУРИЗМУ

Бере  участь  у  підготовці  питань  про  стан  і  розвиток  транспорту  і  зв'язку,  підприємництва,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  зовнішніх  зв'язків  та  туризму,  які  вносить  на  розгляд  ради,  готує
доповіді і співдоповіді.
Реєструє гаражні кооперативи, приймає рішення про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснює
контроль за їх діяльністю  відповідно до закону.
Розглядає маршрути і графіки руху місцевого транспорту у випадках, передбачених законодавством.
Готує рекомендації  щодо об’єднання на договірних засадах коштів  підприємств, розташованих на території
міста, а також бюджетних коштів на будівництво, ремонт реконструкцію та утримання шляхів, доріг місцевого
значення.



Контролює питання водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснює контроль за якістю питної
води.
Бере участь у вирішенні питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів,
знешкодження та захоронення трупів тварин.
Організовує роботу по благоустрою міста, залучених з цією метою коштів, трудових і матеріальних-технічних
ресурсів підприємств, організацій незалежно від форми власності,  а  також населення, здійснює контроль за
станом благоустрою виробничих територій; по організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм,
створення місць відпочинку громадян. 
Контролює утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховань та їх охорону. 
Бере участь у підготовці і надає на затвердження ради проект місцевих програм охорони довкілля. 
Вивчає пропозиції, готує і вносить на розгляд ради питання щодо прийняття рішень про організацію територій і
об’єктів природно-заповідного фонду регіонального значення та інших територій,  що підлягають особливій
охороні. 
Разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції до відповідних органів про оголошення природних та
інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії
або культури, які охороняються законом. 
Здійснює  контроль  за  дотриманням  природоохоронного  законодавства,  використанням  і  охороною  земель,
природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. 
Бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій та
інших надзвичайних ситуацій.
Розглядає  пропозиції  і  подає  рекомендації  щодо  надання  дозволу  на  спеціальне  використання  природних
ресурсів,  а  також скасування даного  дозволу,  встановлення правил користування водозабірними спорудами,
призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної обробки джерел
водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях.
Разом з органами архітектури та містобудування бере участь у затвердженні з урахуванням екологічних вимог
проектів планування і забудови території міста. 
Розглядає та контролює в межах своєї компетенції питання діяльності підприємств, організацій, установ у разі
порушення ними вимог природоохоронного законодавства.
Розглядає в межах чинного законодавства та своєї компетенції вимоги щодо поводження з відходами, контролює
їх дотримання.
Бере  участь  в  розробці  заходів  щодо  впровадження  екологічно-безпечних  технологій  утилізації  твердих
побутових відходів міста Збараж та контролює їх здійснення.
Сприяє екологічній просвіті, громадським ініціативам та вільному доступу населення до інформації про стан
навколишнього природного середовища.
Сприяє впровадженню в усі сфери діяльності екологічно - безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій.
Сприяє розвитку природно-заповідного фонду міста.
Виконує інші функції відповідно до законодавства.
Виконує інші функції, що відносяться до її компетенції в галузі транспорту і зв'язку, підприємництва, охорони
навколишнього середовища, зовнішніх зносин та туризму.
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