
 

 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ПЕРША СЕСІЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 10 грудня 2020 року 

 

Про затвердження положення  

про постійні комісії Конотопської 

міської ради 8 скликання 

 

 

 

Відповідно до пункту 14 статті 46, статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

Затвердити положення про постійні комісії Конотопської міської ради          

8 скликання (додається). 

 

 

 

Головуючий на засіданні      Віталій ГЛАНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

8 скликання (1 сесія) 

від 10 грудня 2020 року  

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про постійні комісії Конотопської міської ради 8 скликання 
 

1. Загальні положення 

 Постійні комісії міської 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. В своїй 

діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншими законами, що регламентують їх діяльність 

регламентом ради, а також цим положенням. 

 Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови 

і членів комісії за пропозицією міського голови, з дотриманням пропорційного 

кількісного представництва депутатів в комісіях. 

 Постійні комісії міської ради є підзвітними раді та відповідальними перед 

радою. 

 За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують 

висновки і рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають 

обов’язковому розгляду органами виконавчої влади, підприємствами, 

установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. 

В офіційних документах дозволяється використовувати тільки повні назви 

постійних комісій. В усному спілкуванні можливе використання скорочених назв 

комісій відповідно до п.2 цього положення. 

 

2. Перелік постійних комісій міської ради 

 -з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, 

антикорупційної політики, врегулювання конфлікту інтересів, демократичного 

цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами, 

взаємодії з органами самоорганізації населення (скорочена назва: з питань 

депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку); 

 -з питань економіки, планування бюджету, фінансів, інвестиційної та 

інноваційної політики, соціально-економічного розвитку міста (скорочена назва: 

з питань економіки та планування бюджету); 

 -з питань промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, торгівлі 

та надання послуг (скорочена назва: з питань промисловості, транспорту та 

підприємництва); 

  -з питань архітектури, містобудування, земельних відносин; 

-з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

охорони навколишнього середовища; 

 -з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури 

та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства (скорочена назва: з питань освіти, 

культури та охорони здоров’я). 

 



3. Повноваження постійних комісій 

 Постійні комісії міської ради: 

-попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і 

культурного розвитку міста, 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 

виносяться на розгляд ради; 

-беруть участь у підготовці та попередньо розглядають проекти рішень 

ради; 

-попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, 

затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих 

питань; 

-вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів, а також з 

питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, 

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. 

 

4. Права та обов'язки постійних комісій 

Постійні комісії міської ради мають право: 

-вносити пропозиції щодо розгляду питань міською радою; 

-виступати на сесіях міської ради з доповідями та співдоповідями; 

-отримувати від підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень 

необхідні матеріали та документи з питань, які належать до відання постійних 

комісій в порядку, визначеному законом; 

-створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників 

громадськості, вчених і спеціалістів; 

-розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать 

до відання кількох постійних комісій. 

Постійні комісії зобов’язані: 

-якісно здійснювати розгляд питань, що належать до їх відання; 

-періодично звітувати перед міською радою про свою роботу; 

-своєчасно виконувати доручення ради, міського голови та інформувати 

про їх виконання; 

-здійснювати контроль за виконанням прийнятих рекомендацій; 

-своєчасно розглядати листи та звернення громадян та надавати відповіді. 

 

5. Порядок організації роботи постійних комісій 

Постійні комісії міської ради проводять свою роботу відповідно до плану 

роботи. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії. 

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на квартал, а по питаннях відведення земельних ділянок - не рідше 

одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш як 

половина від загального складу комісії. 

Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального 

складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - 



заступником голови або секретарем комісії. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним голосом є голос голови комісії або його заступника. 

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

Питання, які включені до порядку денного протоколу розглядаються членами 

комісії і приймаються не менше як половиною від загального складу постійної 

комісії. 

Засідання постійних комісій є гласними (п.4 ч.1 ст.3 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»). В засіданні постійних комісій з правом 

дорадчого голосу можуть брати участь депутати, які не входять до складу 

відповідної комісії. У разі необхідності постійні комісії можуть прийняти 

мотивоване рішення про проведення закритого засідання. 

Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є 

відкритими та оприлюднюються на офіційному сайті міської ради не пізніше 

п'яти робочих днів з дня їх затвердження. 

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У 

випадку неможливості прийняти участь у засіданні член комісії повідомляє про 

це голову комісії. 

 

6. Функціональні обов'язки керівників постійних комісій 

Голова постійної комісії: 

-обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням 

більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією міського голови; 

-скликає засідання комісії, головує на засіданні, підписує протокол, 

висновки та рекомендації комісії; 

-організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні 

доручення членам комісії; 

-забезпечує в разі необхідності участь в засіданні комісії представників 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань та інших осіб; 

-організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії; 

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

громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. 

Заступник голови постійної комісії: 

-обирається із членів комісії на першому її організаційному засіданні 

більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії; 

-допомагає голові комісії в організації роботи комісії, а при відсутності 

голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин 

здійснює повноваження голови комісії; 

-здійснює оперативний контроль за виконанням висновків і рекомендацій 

комісії; 

-узагальнює матеріали по підготовці питань на засідання комісії. 

Секретар постійної комісії: 

-обирається із членів комісії на першому її організаційному засіданні 

більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії; 

-повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідання та інших 

заходів комісії; 

-при відсутності голови і його заступника скликає та головує на засіданні 

комісії; 



-оформлює протоколи засідань комісії та іншу документацію щодо роботи 

комісії; 

-забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновків і рекомендацій 

комісії, отримання та узагальнення відповідних інформацій, виконує інші 

доручення комісії, її голови. 

Голова, заступник та секретар комісії повинні бути депутатами, обраними 

за виборчими списками або в одномандатних мажоритарних виборчих округах 

від різних місцевих організацій політичних партій.   

 

7. Основні напрямки діяльності постійних комісій міської ради 

 

З питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, 

антикорупційної політики, врегулювання конфлікту інтересів, 

демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами, взаємодії з органами самоорганізації населення 

1.За дорученням міського голови готує висновки з питань охорони 

трудових та інших прав депутата міської ради відповідно до законодавства про 

статус депутатів місцевих рад. 

2.Готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та 

депутатської етики, проекти рішень ради стосовно звіту депутата про його 

депутатську діяльність, звітів про роботу постійних комісій. 

3.Бере участь у розробці заходів у сфері антикорупційної політики, по 

забезпеченню законності, охорони громадського порядку, прав, свобод та 

законних інтересів громадян. 

 4.Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері 

регулювання конфлікту інтересів, надає міському голові, секретарю та депутатам 

міської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною 

вигодою та подарунками. 

5.Узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій стосовно регламенту 

міської ради, законопроектів України. 

6.Вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру і готує 

висновки та рекомендації. 

7.Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового 

припинення повноважень депутата міської ради в порядку, встановленому 

чинним законодавством, вносить на розгляд ради. 

8.Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для 

призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань. 

9.Бере участь у здійсненні демократичного цивільного контролю над 

Воєнною організацією та правоохоронними органами. 

10.Розглядає питання діяльності органів самоорганізації населення та інші 

питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в компетенції комісії. 

 

З питань економіки, планування бюджету, фінансів, інвестиційної та 

інноваційної політики, соціально-економічного розвитку міста 

1.Попередньо розглядає внесені на розгляд ради проекти місцевого 

бюджету, програми економічного і соціального розвитку міста, звіти про їх 

виконання, розробляє відповідні висновки і рекомендації. 



2.Розглядає і узагальнює за дорученням міського голови та секретаря 

міської ради пропозиції депутатів, постійних комісій міської ради, підприємств, 

установ, організацій щодо уточнення проектів плану соціально-економічного 

розвитку, бюджету міста, які внесені на розгляд ради. 

3.Здійснює контроль за ходом виконання планів соціально-економічного 

розвитку  та виконанням бюджету міста. 

4.Надає пропозиції міській раді з питань встановлення місцевих податків і 

зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом та доцільності надання 

відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті. 

5.Розглядає питання стосовно цінової політики, виділення коштів. 

6.Вивчає питання щодо сприяння інвестиційній діяльності в місті. 

7.Розглядає інші питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в 

компетенції комісії. 

 

З питань промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, 

торгівлі та надання послуг 

1.Вивчає питання та надає пропозиції міській раді, міському голові щодо 

відносин з промисловими підприємствами на договірній і податковій основі 

щодо використання їх потенціалу для забезпечення безперебійної роботи 

місцевого господарства та розвитку виробництва по випуску товарів широкого 

вжитку. 

2.Надає пропозиції та рекомендації щодо відновлення виробництва, 

нарощування випуску власної продукції та розширення сфери виробництва 

товарів народного споживання. 

3.Вивчає питання доцільності розміщення чи перепрофілювання на 

території міста промислових підприємств загальнодержавної власності. 

4.Вивчає рівень та якість послуг електро- та поштового зв’язку, 

радіофікації міста, розвиток малих та середніх приватних підприємств, створення 

додаткових робочих місць. 

 5.Вивчає стан діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства 

та побутового обслуговування населення міста незалежно від форм власності. 

 6.Вносить пропозиції по підвищенню ефективності роботи цих 

підприємств та покращенню торговельного обслуговування населення міста. 

7.Вивчає стан діяльності транспортних підприємств і організацій 

незалежно від підпорядкованості і форм власності. 

8.Розглядає інші питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в 

компетенції комісії. 

 

З питань архітектури, містобудування, земельних відносин 

1. Вивчає стан та перспективи розвитку архітектури, міського житлового та 

соціально-побутового будівництва. 

2.Розробляє рекомендації щодо скорочення обсягів незавершеного 

будівництва та доцільності будівництва нових об’єктів. 

 3.Вивчає питання розвитку та регулювання земельних відносин на 

території міської ради. 

4.Розглядає інші питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в 

компетенції комісії. 

 



 

З питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

охорони навколишнього середовища 

1.Вивчає роботу підприємств житлово-комунального господарства, рівень 

та якість житлово-комунальних послуг населенню, аналізує хід їх підготовки до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

2.Розглядає питання стану благоустрою територій підприємств незалежно 

від форм власності, населених пунктів, їх санітарного стану. 

3.Розглядає і вносить пропозиції по цільовим комплексним програмам 

охорони та оздоровлення довкілля. 

4.Попередньо розглядає перелік об’єктів, які вносяться до переліку об’єктів 

на приватизацію. 

5.Розглядає питання, що стосуються володіння, користування та 

розпорядження майном комунальної власності, в тому числі всіх майнових 

операцій, передачі об'єктів у постійне або тимчасове користування, оренди, 

продажу і купівлі. 

6.Вивчає питання і вносить пропозиції щодо заходів по запобіганню 

виникнення надзвичайних ситуацій та заходів по ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, що виникли, залучення в установленому законом 

порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення. 

7.Здійснює контроль за експлуатацією екологічно небезпечних об'єктів 

міста, за зберіганням і вивезенням токсичних відходів. 

8.Контролює реалізацію заходів по зміні екологічних показників міста. 

9.Розглядає інші питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в 

компетенції комісії. 

 

З питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та 

спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства 

1.Розглядає проекти та контролює хід виконання комплексних програм 

розвитку гуманітарної галузі міста. 

2.Вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів 

освіти, культури, спорту, створення необхідних умов для виховання дітей, 

молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, діяльності дошкільних та 

позашкільних закладів. 

3.Сприяє відродженню осередків традиційної, народної творчості, 

національно-культурних традицій населення. 

4.Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо організації роботи по 

охороні пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного 

надбання. 

 5.Розробляє рекомендації для підготовки проектів соціальних програм для 

дітей та молоді з питань здорового способу життя, статевого виховання, 

збереження репродуктивного здоров’я.  

6.Здійснює, відповідно до чинного законодавства взаємозв’язок із засобами 

масової інформації. Вносить пропозиції стосовно розвитку інформаційного поля 

у місті. 

7.Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для 

занять фізкультурою і спортом, стану роботи закладів фізкультури і спорту. 



8.Спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє 

пропозиції щодо соціальної захищеності різних груп населення. 

9.Вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення соціального захисту 

працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на 

підприємствах,  в  установах  та  організаціях. 

10.Розробляє рекомендації щодо  поліпшення  житлових  і  матеріально-

побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, 

звільнених у запас або відставку, громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених та багатодітних сімей, розвитку 

мережі закладів соціального забезпечення. 

11.Вивчає та вносить пропозицій щодо організації проведення  

оплачуваних громадських робіт для осіб,  зареєстрованих  як  безробітні,  а  

також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної 

власності, а також за договорами – на підприємствах,  в  установах  та 

організаціях, що належать до інших форм власності. 

12.Вивчає питання щодо розвитку мережі закладів охорони здоров’я, 

аптечних закладів. 

13.Спільно з відповідними органами вивчає проблеми материнства і 

дитинства та розробляє пропозиції по їх попередженню та ліквідації. 

14.Розробляє рекомендації щодо поліпшення стану роботи закладів 

охорони здоров’я та оздоровчих закладів, медичного обслуговування населення. 

 15.Бере участь у проведенні інформаційних заходів з питань підготовки до 

подружнього життя, планування сім’ї, безпечного материнства, відповідального 

батьківства, виховання дітей. 

16.Розглядає інші питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в 

компетенції комісії. 

 
 

 

Головуючий на засіданні      Віталій ГЛАНЦ 

 


