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РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ
другої позачергової сесії восьмого
скликання
17 грудня 2020 року

№1

Про утворення постійних комісій
міської ради, затвердження їх складу,
обрання голів комісій та затвердження
Положення про постійні комісії
Відповідно до ст. 26, 47, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Кобеляцька міська рада
вирішила:
1.
Утворити постійні комісії міської ради:
Комісія мандатна та з питань депутатської діяльності, етики, регламенту,
дотримання прав людини, громадського правопорядку, законності та запобігання
корупції;
Комісія з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін;
Комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та партнерських зв’язків;
Комісія з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, та підприємництва;
Комісія з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та
агропромислового розвитку;
2.
Обрати постійні комісії у персональному складі та обрати голів постійних
комісій Кобеляцької міської ради восьмого скликання Полтавського району Полтавської
області:
Постійна комісія мандатна та з питань депутатської діяльності, етики, регламенту,
дотримання прав людини, громадського правопорядку, законності та запобігання
корупції:
1. Фещенко Василь Васильович – голова комісії.
2. Немудрий Віталій Володимирович
3. Гречаний Володимир Анатолійович
4. Крайнюк Наталія Володимирівна
Постійна комісія з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін:
1. Шевченко Таміла Вячеславівна – голова комісії.
2. Таранушич Анатолій Олексійович

3. Жуков Володимир Володимирович
4. Ященко Марина Ігорівна
5. Фесюра Віктор Олександрович
Постійна комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та партнерських зв’язків:
1. Мельник Андрій Іванович – голова комісії.
2. Омеляненко Вікторія Миколаївна
3. Ялова Алла Станіславівна
4. Гординська Тамара Василівна
5. Голтвянський Павло Сергійович
6. Брейко Михайло Михайлович
Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, та підприємництва:
1. Попик Микола Сергійович – голова комісії.
2. Проценко Ігор Андрійович
3. Василенко Роман Володимирович
4. Слав’янський Олег Володимирович
5. Кіптілий Василь Анатолійович
Постійна комісія з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та
агропромислового розвитку:
1. Андрієнко Микола Іванович – голова комісії.
2. Ясинська Ніна Анатоліївна
3. Рафальський Василь Олександрович
4. Копелець Олександр Олександрович
5. Татарко Ольга Олександрівна
6. Кривуля Анатолій Анатолійович
3. Затвердити Положення про постійні комісії Кобеляцької міської ради восьмого
скликання (додається).

Кобеляцький міський голова

О. О. Копелець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення другої позачергової сесії
Кобеляцької міської ради восьмого
скликання
17.12.2020 № 1
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Кобеляцької міської ради восьмого скликання
РОЗДІЛ І. Загальні положення
1.1.Постійні комісії ради є органами Кобеляцької міської ради (далі – міська рада),
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.
1.2.Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі
голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною
комісією.
1.3.До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар
міської ради.
1.4.Постійні комісії за дорученням міської 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 соціальнокультурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради,
розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають
на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.
1.5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються
для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують
висновки з цих питань.
1.6.Постійні комісії 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 міської ради
або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень
міської ради, виконавчого комітету міської ради.
1.7.Постійні комісії 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.
1.8.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 заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються
головою і секретарем комісії.
1.9.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.
1.10.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради
може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників
громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних

комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської 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.
1.11.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
1.12.Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.
1.13.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних
комісій визначаються Регламентом Кобеляцької міської ради та цим Положенням.
РОЗДІЛ ІІ. Перелік постійних комісій міської ради
2.1.До складу міської ради входять п’ять постійних комісій:
1. Комісія мандатна та з питань депутатської діяльності, етики, регламенту,
дотримання прав людини, громадського правопорядку, законності та запобігання
корупції;
2.Комісія з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін;
3. Комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту
та партнерських зв’язків;
4. Комісія з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, промисловості, транспорту, зв’язку та підприємництва;
5. Комісія з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та
агропромислового розвитку.
РОЗДІЛ ІІІ. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій міської
ради
3.1.Постійна комісія мандатна та з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, дотримання прав людини, громадського правопорядку, законності та
запобігання корупції готує рекомендації з питань, пов’язаних із депутатською діяльністю
та додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням міською радою питань про
роботу депутатів, виконання ними рішень міської ради та її органів, здійснює контроль за
виконанням Регламенту та рішень міської ради. Попередньо розглядає питання щодо
дострокового припинення повноважень депутата міської ради у порядку, встановленому
законом. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання,
затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.
Готує та розглядає програми забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян в місті, звіти про виконання таких програм, готує
висновки з цих питань. Здійснює контроль за роботою адміністративної комісії міської
ради, громадських організацій з охорони громадського правопорядку в місті.
3.2.Постійна комісія з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та
цін розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого
бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, встановлення місцевих податків і
зборів та надання пільг по їх сплаті, утворення цільових фондів, а також звіти про їх
виконання. Вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей
господарського і соціально-культурного будівництва. Контролює доходи і видатки
міського бюджету, відчуження та придбання комунального майна.
3.3.Постійна комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти,
культури, спорту та партнерських зв’язків розглядає проекти програм зайнятості та
заходів щодо соціальної захисту різних груп населення від безробіття, соціального
забезпечення та підтримки населення міста, покращення медичного обслуговування,
розвитку освіти і культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю, зв’язків із
громадськими організаціями, містами (громадами) – партнерами, асоціаціями органів
місцевого самоврядування. Розглядає звіти про виконання таких програм, готує висновки
з цих питань.

3.4. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, промисловості, транспорту, зв’язку та підприємництва розглядає плани і
програми будівництва та реконструкції об’єктів на території міста, програми розширення,
розвитку та вдосконалення мережі промислових підприємств та підприємств житловокомунального господарства, закладів торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку. Розглядає звіти про виконання таких
програм, готує висновки з цих питань, а також є відповідальною постійною комісією з
питань реалізації державної регуляторної політики.
3.5. Постійна комісія з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та
агропромислового розвитку контролює діяльність виконавчого комітету міської ради,
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян при здійсненні
ними природоохоронних заходів, раціональним використанням природних ресурсів,
заходів по санітарній очистці і благоустрою території міста. Здійснює контроль за
продажем земельних ділянок, наданням їх в постійне і тимчасове користування, їх
безоплатною приватизацією. Готує питання щодо регулювання земельних відносин до
розгляду міською радою.
Зазначена у цьому розділі функціональна спрямованість роботи постійних комісій
міської ради не є вичерпною. Постійні комісії можуть спільно вивчати та готувати до
розгляду міською радою питання, які належать до їх спільного відання.
РОЗДІЛ ІV. Порядок роботи постійних комісій міської ради
4.1.Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову
комісії.
4.2.Голова постійної 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, 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.
4.3.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності.
4.4.Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш
як половина від загального складу комісії.
4.5.Засідання постійної комісії проводиться не пізніше, аніж за один день до сесії
міської ради.
4.6.Під час засідання постійної комісії її секретар веде протокол, який підписується
головою і секретарем комісії.
4.7.Протоколи засідання постійних комісій зберігаються у секретаря міської ради.

Кобеляцький міський голова

О. О. Копелець

