
                            Додаток 
                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                            рішення міської ради 

                                                                                                                      від______№________ 

ПОЛОЖЕННЯ 
про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання 

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Постійні комісії Дружківської міської ради (надалі - постійні комісії) є органами            
Дружківської міської ради (надалі – 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 ради та її виконавчого комітету в межах            
повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве        
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», регламентом міської          
ради та цим Положенням. 
1.2. Міською радою утворені наступні постійні комісії: 
- з питань планування бюджету та  фінансів; 
- з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку;  
- з питань економічної, інвестиційної політики та підприємництва; 
- з питань освіти, культури, спорту та молоді; 
- з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології;  
- з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та будівництва 
1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів              
комісії за пропозицією міського голови, виходячи з необхідності ефективної реалізації          
функціональних завдань і напрямків діяльності ради. 
1.4. Персональний склад комісій визначається радою з урахуванням побажань депутатів. 
1.5. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. 
1.6. Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на першому засіданні           
постійної комісії. 
1.7. Кожен депутат міської ради повинен бути членом однієї з постійних комісій.  
1.8. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії. 
1.9. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, його заступники             
та секретар міської ради.  

Міський голова та секретар міської ради координують діяльність постійних комісій           
ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рекомендацій. 
1.10. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
1.11. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії,           
ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до назви та           
складу комісій. 
1.12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. 
1.13. Матеріально-технічне, організаційне, інформаційне, правове забезпечення діяльності       
постійних комісій здійснює секретар міської ради та відділ з організаційної, юридичної           
роботи  та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради. 

 
2.ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 
2.1. Постійні комісії за дорученням ради попередньо розглядають проєкти програм          
соціально-економічного і культурного розвитку міста, бюджету міста, звіти про         
виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток            
відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші       
питання,   які   вносяться   на 



розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та висновки з цих питань. Представники            
постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що             
належать до їх відання. 
2.2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для          
обрання, затвердження, призначення або погодження радою в межах її компетенції,          
готують висновки з цих питань. 
2.3. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за             
власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та         
виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради,            
діяльність виконавчого комітету міської ради з виконання власних повноважень,         
делегованих повноважень та делегованих йому радою повноважень, 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 ради; здійснюють контроль за            
виконанням рішень ради та її виконавчого комітету. 
2.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному              
законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій,         
підприємств різних форм власності та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і            
документи.  

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ 
 

3.1. Постійні комісії міської ради організують свою роботу відповідно до Регламенту           
міської ради та цього Положення. 
3.2. Постійні комісії ради будують свою роботу на основі принципів гласності, законності,            
ініціативності членів постійних комісій, колективного, вільного обговорення і вирішення         
питань. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами виконавчої          
влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, враховують       
громадську думку.  
3.3. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються в міру            
необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від              
загального складу комісії. Комісіями може бути розроблено та затверджено план          
проведення засідань відповідної комісії. В такому разі засідання комісії проводяться          
відповідно до затвердженого плану. 

На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники засобів масової          
інформації. 
3.4. Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто. 
3.5. У разі неможливості прибуття на засідання член комісії завчасно повідомляє про це             
голову або секретаря постійної комісії. 
3.6 Кожному депутату місцевої ради, що є присутнім на засіданні постійної комісії            
забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається членам комісії, а потім           
депутатам, що не є членами комісії. Право виступу надається також присутнім на            
засіданні комісії, що не є депутатами ради (запрошеним, представникам ЗМІ та           
громадськості, службовцям ради, представникам підприємств, установ, організацій,       
заявникам, тощо) за їх проханням в черговості надходження прохань про виступ.           
Депутати ради мають право на висловлення репліки у випадку згадування імені чи            
прізвища депутата. Головуючому заборонено ставити на голосування питання, у випадку          
якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.            
Перешкоджання у реалізації описаних прав (зокрема, ненадання слова, позбавлення слова,          
голосування до завершення виступів, тощо) є перешкоджанням в реалізації повноважень          
депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного          
законодавства. 



3.7. Депутат місцевої ради, який не є членом постійної комісії, голова громади, його             
заступники, керівники виконавчих органів ради, керівники підприємств, установ та         
організацій, народні депутати України та їх помічники, помічники-консультанти депутатів         
місцевих рад, автори петицій та місцевих ініціатив, що отримали підтримку необхідної           
кількості мешканців Дружківської територіальної громади, мають право дорадчого голосу         
на засіданні комісії. Право дорадчого голосу передбачає, окрім участі в голосуванні (такий            
голос фіксується в протоколі, але не враховується при підрахунку голосів), беззаперечне і            
безумовне право певної особи на виступ тривалістю до 3 хвилин на засіданні перед             
голосуванням з окремого питання порядку денного. 
3.8.Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії. В разі його           
відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його           
функції здійснює заступник голови комісії або секретар.  
3.9. Засідання комісії веде голова, в разі його відсутності - заступник голови або секретар. 
3.10.Секретар постійної комісії безпосередньо або через відділ з організаційної,         
юридичної роботи та контролю виконавчого комітету міської ради забезпечує участь          
членів постійної комісії у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання,              
завчасно надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на           
черговому засіданні постійної комісії, веде протокол засідання постійної комісії,         
забезпечує ведення діловодства постійної комісії. 
3.11. Матеріали щодо питань на розгляд постійної комісії повинні містити: супровідний           
лист, проєкт висновку або рекомендації постійної комісії, пояснювальну записку щодо          
розгляду питання, необхідні додатки, інформацію про доповідачів і співдоповідачів,         
список запрошених осіб. 
3.12. Робота постійної комісії, її діловодство, виступи і висловлювання депутатів та           
запрошених ведуться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною           
мовою, він може виступати іншою мовою. 
3.13. Проєкт порядку денного засідання постійної комісії формується її секретарем і           
подається для узгодження голові постійної комісії.  
3.14. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії. 
Член постійної комісії може подати письмово свої пропозиції щодо питань порядку           
денного, які розглядаються на засіданні постійної комісії. 
3.15. Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за           
рішенням постійної комісії, прийнятим більшістю депутатів від загального складу комісії. 
3.16. Розгляд питань на засіданні постійної комісії складається з доповіді, запитань           
доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань            
співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів          
членів постійної комісії та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного             
слова доповідача та співдоповідачів. 
3.17. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки і            
рекомендації. Обов’язковою умовою для розгляду питання на пленарному засіданні         
міської ради є наявність висновків або рекомендацій профільної постійної комісії. 
3.18. Висновки і рекомендації, приймаються більшістю голосів від загального складу          
комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або             
секретарем.  
3.19. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами,        
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.        
Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у           
встановлений ними строк. 
3.20. Протокол засідання постійної комісії підписується головою, заступником і         
секретарем комісії. 



3.21. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та            
оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до            
публічної інформації». 
3.22. Для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради постійні комісії можуть           
створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості,          
органів влади, вчених і спеціалістів. 
3.23. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою            
комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради           
розглядатися постійними комісіями спільно. У цих випадках головуючий на засіданні          
визначається за взаємним погодженням постійних комісій. Висновки і рекомендації з          
питань, які розглядаються на спільних засіданнях, приймаються більшістю голосів від          
загального складу комісій, які беруть участь у такому засіданні, і підписуються головами            
відповідних комісій. 
3.24. В роботі постійних комісій можуть використовуватися виїзні наради та засідання, які            
дають можливість більш повно вивчити питання, виявити недоліки, глибоко і всебічно           
розібратися з обставинами, вивчити громадську думку. 
3.25. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними. На засіданнях постійних           
комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та          
громадяни України, які виявили таке бажання. Проведення закритих засідань заборонено.          
Право громадянина України бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише у            
випадку вчинення протиправних дій, а саме ініціювання бійки, хуліганських дій, появи в            
нетверезому стані, тощо.  
3.26. Тривалість засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає. 
3.27. Гласність засідань постійних комісій Дружківської міської ради забезпечується 
- онлайн-трансляцією засідань постійних комісій міської ради в режимі реального часу на            
офіційному веб-сайті Дружківської міської ради (druisp.gov.ua); 
- створенням відео-архіву засідань постійних комісій на офіційному веб-сайті         
Дружківської міської ради  (druisp.gov.ua); 
- розміщенням протоколів засідань на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради          
(druisp.gov.ua) протягом п’яти днів з дня засідання постійної комісії; 
- забезпеченням належних умов для роботи представників засобів масової інформації. 
  

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 
 

4.1. Голова постійної комісії: 
- організовує роботу постійної комісії, підготовчих комісій та робочих груп; 
- скликає і веде засідання постійної комісії; 
- керує складанням планів роботи, розробкою рекомендацій, доповідей та співдоповідей, а  
  також інших документів, які готує постійна комісія; 
- інформує членів комісії про рішення ради та виконкому, які відносяться до відома            

комісії; 
- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи, прийняті по             

реалізації її рекомендацій; 
- здійснює контроль за веденням документації  комісії; 
- дає доручення членам постійної комісії; 
-представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян,         
підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами; 
- організовує роботу щодо реалізації рішень міської ради, висновків і рекомендацій           
комісії; 
-  за дорученням комісії виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях  міської ради. 
У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх           
повноважень з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії           
або секретар постійної комісії. 



4.2. Заступник голови постійної комісії: 
-  допомагає голові в організації роботи комісії; 
-  виконує функції голови в разі його відсутності; 
-  організовує проведення додаткових заходів (перевірок, виїзних засідань, тощо). 
4.3. Секретар постійної комісії: 
-  допомагає голові в організації роботи комісії; 
- повідомляє членів комісії про час проведення засідання комісії; 
- запрошує посадових осіб на засідання комісії; 
- забезпечує своєчасне надання виконавцям висновків і рекомендацій комісії та здійснює  
  контроль за надходженням від них відповідей; 
- відповідає за діловодство комісії, веде протокол комісії; 
- веде облік участі членів комісії в її засіданнях; 
- в разі відсутності голови та заступника голови комісії, виконує повноваження голови 
постійної комісії. 
4.4. Члени постійних комісій: 
- зобов'язані брати участь в діяльності комісії, підготовці висновків і рекомендацій,           
виконувати доручення голови комісії; 
-  користуються правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядається комісією; 
- мають право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь в їх              
підготовці та обговоренні, вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок; 
-  повинні сприяти реалізації рішень міської ради і рекомендацій комісій; 
- виносити в письмовій або усній формі пропозиції, які не отримали підтримки комісії,             
при обговоренні на сесії ради цього питання;  
- мають право отримувати необхідні документи та інші матеріали з питань, що виносяться             
на обговорення комісії; 
- за дорученням комісії і за своєю ініціативою можуть вивчати на місці питання, що              
відносяться до компетенції комісії, узагальнювати пропозиції державних органів і         
громадських організацій, а також громадян, направляти свої висновки і пропозиції до           
комісії. 
4.5. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання їх доручень              
звільняються від виконання службових або виробничих обов'язків. Витрати, пов'язані з          
участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються в порядку, встановленому ст.32          
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад ". 
4.6. Депутат зобов'язаний бути присутнім на засіданнях постійної комісії, виконувати          
рішення, доручення ради та постійної комісії, до складу якої він входить. 

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії,            
членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її               
органів, в тому числі постійної комісії, місцева рада може звернутися до виборців з             
пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. 
4.7. Члени комісій зобов’язані запобігати проявам корупції, нерівноправності громадян,         
виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків. Запобігання         
корупції також здійснюється з’ясуванням наявності конфлікту інтересів депутата ради,         
інших представників місцевого самоврядування, під час вивчення всіх питань в комісії.           
Депутати місцевої ради зобов’язані інформувати комісію, повідомляти про конфлікт         
інтересів, надавати інформацію, яким чином питання, які розглядаються комісією,         
стосуються того, чи іншого депутата ради. У випадку порушення законодавства,          



регламенту міської ради, рішень ради та цього Положення, депутати несуть          
відповідальність, передбачену чинним законодавством України». 

 
5.ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 
5.1.Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку 

5.1.1. Розглядає проєкти програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету          
міста і звіти про їх виконання, вивчає і готує питання про стан і проблеми з питань                
запобігання і боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, додержання законності на          
території міста; розробляє проєкти рішень міської ради і готує висновки з цих та інших              
питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями та співдоповідями. 
5.1.2. Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності             
депутатів ради, дострокового припинення повноважень міського голови та секретаря         
міської ради. 
5.1.3. Готує за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради рекомендації з            
питань, пов’язаних з діяльністю депутатів в міській раді та її органах. 
5.1.4. Попередньо розглядає і готує висновки з питань охорони трудових та інших прав             
депутатів. 
5.1.5. Приймає участь в розробці заходів з реалізації доручень виборців, пропозицій і            
зауважень, вказаних депутатами на сесіях ради, сприяє організації і перевірки їх           
виконання. 
5.1.6. Розглядає кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження,        
призначення або погодження міською радою, приймає висновки і рекомендації з цих           
питань. 
5.1.7. Вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних міській раді органів, а також з            
питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ і організацій, незалежно від           
форм власності, та їх посадових осіб, за результатами перевірки виносить рекомендації на            
розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд ради. 
5.1.8. Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності,           
дотримання норм Конституції України, прав, свобод та законних інтересів мешканців          
Дружківської територіальної громади. 
5.1.9. Перевіряє дотримання законності з питань розгляду звернень громадян та          
організації їх прийому. 
5.1.10. Сприяє діяльності правоохоронних органів (поліції, прокуратури, суду, управління         
юстиції, державної податкової служби, з окремих питань – митниці та СБУ) з питань             
додержання законності, охорони законних прав та інтересів мешканців Дружківської         
територіальної громади. 
5.1.11.Заслуховує інформацію керівників правоохоронних та інших органів, установ і         
організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю,          
забезпечення прав і свобод мешканців Дружківської територіальної громади. 
5.1.12. Розробляє, вивчає і готує для розгляду радою питання щодо депутатської           
діяльності та етики, пропозиції з питань законності, дотримання прав мешканців          
Дружківської територіальної громади, правопорядку і боротьби зі злочинністю. 
5.1.13. Перевіряє виконання рішень ради, висновків і рекомендацій комісії, контролює в           
межах повноважень ради дотримання законодавства України. 
5.1.14. Готує висновки і рекомендації, проєкти рішень ради з питань організації і            
проведення виборів депутатів міської ради, міського голови та місцевого референдуму. 
5.1.15. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту міської ради,            
цього Положення, інших актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових            
контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики,         
законності та правопорядку. 



5.1.16. Розглядає пропозиції щодо об’єднання або вступу в асоціацію, інших форм           
добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування і виходу з них. 
5.1.17. Розглядає пропозиції щодо утворення, ліквідації постійних та інших комісій,          
складу, змін в них, обрання голів відповідних комісій. 
5.1.18. Аналізує і розглядає на своїх засіданнях ефективність діяльності утворених радою           
органів. 
5.1.19. Аналізує виконання цільових програм, направлених на поліпшення роботи судів,          
правоохоронних органів, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, соціального       
захисту працівників цих органів. 
5.1.20. Вивчає досвід роботи інших органів місцевого самоврядування. 
5.1.21. Розглядає проєкти рішень ради, що стосуються питань законності, правопорядку,          
готує висновки і рекомендації з цих питань. 
5.1.22.Вносить пропозиції стосовно акредитації і позбавлення акредитації журналістів . 
5.1.23.Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності в діяльності ради, її органів,          
депутатських фракцій і груп шляхом висвітлення в засобах масової інформації,          
ознайомлення виборців з прийнятими рішеннями. 
5.1.24.Підтримує зв'язок із політичними партіями, громадськими та релігійними        
організаціями, населенням Дружківської територіальної громади. 
5.1.25.Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону          
України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у ній особам           
консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,         
поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками. 
5.1.26.Розглядає інші питання, пов'язані з функціональною спрямованістю  комісії. 
  

5.2.Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів 
5.2.1.Попередньо розглядає проекти бюджету міста на відповідний рік, аналізує стан його           
виконання та вносить пропозиції щодо змін та доповнень до нього. 
5.2.2.Узагальнює пропозиції постійних комісій щодо проєктів бюджету міста, змін та          
доповнень до них, подає на розгляд ради відповідні висновки та рекомендації. 
5.2.3. Розглядає окремі проблемні питання виконання місцевого бюджету. 
5.2.4.Розглядає звіт про виконання бюджету територіальної громади та дає свої пропозиції           
щодо затвердження його радою. 
5.2.5.Розглядає пропозиції і готує висновки щодо: 
- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених             
законом; 
- утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 
-ставок орендної плати за використання комунального майна Дружківської територіальної         
громади ; 
-надання пільг зі сплати податків і зборів, орендних ставок, звільнення від сплати окремих             
податків; 
-встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної          
власності Дружківської територіальної громади , розміру частки прибутку, яка підлягає          
зарахуванню до бюджету міста; 
- інших питань, пов'язаних з бюджетним фінансуванням. 
5.2.6.Разом з іншими постійними комісіями розглядає проєкти програм        
соціально-економічного і культурного розвитку міста, вносить пропозиції щодо        
фінансового забезпечення цільових програм, готує висновки з цих питань, заслуховує          
звіти про їх виконання. 
5.2.7.Здійснює поточний контроль виконання програм економічного і соціального        
розвитку місцевого бюджету. 
5.2.8. Організує роботу з виконання рішень ради, висновків та рекомендацій комісії. 



5.2.9. Вивчає питання цільового і ефективного використання бюджетних коштів, готує   
висновки, рекомендації та пропозиції на розгляд ради з цих питань. 
5.2.10. Розглядає утворення позабюджетних (в тому числі валютних) коштів готує          
положення по цих коштах, заслуховує звіти про їх використання. 
5.2.11. Розглядає пропозиції про випуск місцевих позик (займів) і облігацій, отриманню           
позик (займів) із інших джерел, а також про розподіл коштів місцевого бюджету. 
5.2.12. Вносить пропозиції з відчуження, у відповідності до законодавства, комунального          
майна, визначає доцільність, порядок і умови експлуатації об’єктів комунальної власності. 
5.2.13. Розглядає пропозиції щодо передачі іншим органам окремих повноважень з          
управління майном комунальної власності. 
5.2.14. Веде роботу з виявлення внутрішньоміських резервів і додаткових доходів          
бюджету. 
5.2.15. Приймає участь в розробці стратегічних напрямків і формуванні економічної          
політики Дружківської територіальної громади, вносить пропозиції в межах своєї         
компетенції. 
5.2.16. За дорученням ради або з власної ініціативи вивчає, попередньо розглядає проєкти            
програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету міста, звіти про їх           
виконання, вивчає і готує питання про залучення інвестицій, створення сприятливих умов           
для розвитку підприємництва, з інших питань діяльності комісії, розробляє проекти          
рішень ради і готує по них висновки. 
5.2.17.Попередньо вивчає пропозиції з розробки основних напрямків розвитку        
промислової політики, зовнішньоекономічної діяльності, залучення інвестицій, підтримки       
виробників, сприяння малому і середньому бізнесу. 
5.2.18. Здійснює моніторинг інвестиційної діяльності в межах чинного законодавства         
України. 
5.2.19. Розробляє пропозиції з підвищення ділової активності та створення сприятливих          
умов для інвестицій. 
5.2.20. Вивчає досвід сприяння ефективному залученню державних ресурсів, внутрішніх         
та зовнішніх інвестицій для утворення, підтримки і розвитку підприємництва, екологічно          
безпечних високотехнологічних виробництв. Вивчає досвід у сфері підприємництва,        
сприяє його поширенню.  
5.2.21. Бере участь в реалізації державної і міської політики, направленої на розвиток            
споживчого ринку, підтримку якісного товаровиробника. Сприяє здійсненню прав        
споживачів органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання –        
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності. 
5.2.22. Вивчає питання ціноутворення, розглядає їх на засіданні постійної комісії і готує            
по них висновки і рекомендації.  
5.2.23. Бере участь у розгляді проєктів планів приватизації підприємств і організацій,           
власності територіальних громад, що знаходяться в управлінні Дружківської        
територіальної громади, вносить по них зауваження і пропозиції. 
5.2.24. Розглядає питання функціонування спеціальної економічної зони і територій         
пріоритетного розвитку, пільгового оподаткування, програми і заходи, що стосуються         
інвестиційної політики, інноваційні проєкти, готує по цих питаннях висновки і          
рекомендації, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями. 
5.2.25. Організовує роботу по виконанню рішень ради і комісії. Здійснює контроль за            
виконанням рішень ради згідно з напрямами діяльності комісії, власними висновками,          
дорученнями виборців.  
5.2.25. Розглядає пропозиції органів виконавчої влади і звернення суб'єктів         
господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації і громадян з питань,          
що відносяться до компетенції комісії.  



5.2.26. Вивчає матеріали і надає висновки про відповідність проєктів регуляторних актів           
вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері          
господарської діяльності». 
5.2.27. Здійснює контроль за виконанням цільових програм, заслуховує інформацію про її           
виконання. 
5.2.28. Готує пропозиції щодо участі представників малого та середнього бізнесу у           
реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку Дружківської       
територіальної громади, цільових програм. 
5.2.29. Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії. 
  

5.3.Постійна комісія з питань земельних відносин, житлово-комунального 
господарства та будівництва 

5.3.1.Розглядає питання в галузі будівництва та архітектури, житлово-комунального        
господарства міста, аналізує відповідні положення в проєктах програм        
соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програмах, готує        
висновки і пропозиції з цих питань. 
5.3.2.Готує висновки щодо стану та перспектив розвитку будівництва та архітектури          
міста, покращання роботи підприємств комунальної власності територіальної громади        
міста, благоустрою міста, утримання та ремонту доріг, цільових програм з цих питань,            
вносить відповідні рекомендації. 
5.3.3.Розглядає пропозиції і готує висновки щодо: 
- встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою міста,          
забезпечення в ньому чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях; 
- затвердження радою відповідної містобудівної програми, генерального плану забудови         
міста, іншої містобудівної документації; 
- встановлення на відповідній території міста режиму використання та забудови земель, на            
яких передбачена перспективна містобудівна діяльність. 
5.3.4. Аналізує ефективність використання об'єктів комунальної власності територіальної        
громади міста. 
5.3.5. Розглядає питання приватизації (продажу) об'єктів комунальної власності        
Дружківської територіальної громади , надання комунального майна територіальної        
громади міста в оренду або під заставу. 
5.3.6. Здійснює контроль за ходом приватизації комунального майна Дружківської         
територіальної громади . 
5.3.7. Сприяє підвищенню ефективності роботи об'єктів комунальної власності        
Дружківської територіальної громади , організовує підведення підсумків       
фінансово-господарської діяльності цих об'єктів, вносить відповідні рекомендації. 
5.3.8. Вивчає стан, перспективи розвитку кредитування індивідуального будівництва у         
місті, вносить пропозиції стосовно ефективного, цільового використання бюджетних        
коштів у цих сферах. 
5.3.9. Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань раціонального          
використання земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища,        
вносить свої пропозиції з цих питань для розгляду радою. 
5.3.10. Готує висновки та рекомендації з питань: 
- вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для державних, громадських та інших            
потреб; 
- розпорядження землями Дружківської територіальної громади; 
-надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до           
земельного законодавства України; 
-використання та охорони земель комунальної власності Дружківської територіальної        
громади, додержання земельного та екологічного законодавства; 



-встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними         
ресурсами; 
-розгляду та затвердження радою проєктів програм охорони довкілля, поводження з          
твердити побутовими відходами; 
-підготовки висновків про встановлення та зміну меж міста; 
-інших питань, пов'язаних із земельними відносинами та охороною навколишнього         
природного середовища. 
5.3.11. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до         
діючого законодавства, заслуховує звіти керівників управлінь та відділів з цих питань. 
5.3.12. Розглядає інші питання пов'язані з функціональною спрямованістю комісії. 

 
5.4.Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту та молоді 

5.4.1.Вивчає питання щодо стану і розвитку освіти, культури, духовного і патріотичного           
виховання, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, аналізує відповідні         
положення в проєктах програм соціально-економічного та культурного розвитку міста,         
цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань. 
5.4.2.Аналізує стан розвитку закладів освіти, культури, спорту та молоді в Дружківській           
територіальній громаді, вносить рекомендації щодо розвитку та покращення стану освіти,          
розвитку гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в дошкільних,        
загальноосвітніх та інших навчальних закладах; молодіжної політики, фізкультури і         
спорту; удосконалення форм і методів розвитку культури і духовності, виявлення          
додаткових резервів і можливостей реалізації відповідних напрямків програм        
соціально-економічного та культурного розвитку Дружківської територіальної громади,       
цільових програм, готує висновки та пропозиції з цих питань. 
5.4.3. Вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів освіти, культури,          
спорту та молоді, а також, з питань, віднесених до відання комісії, - підприємств, установ і               
організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб , надає за результатами             
перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд міської              
ради. 
5.4.4. Вивчає питання розвитку та укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти,          
культури, спорту і молоді. 
5.4.5. Розглядає питання освіти дітей-сиріт і дітей, залишених без батьківського          
піклування в школах-інтернатах, дитячих будинках, в тому числі сімейного типу,          
професійно-технічних училищах, закладах освіти, а також осіб, що мають вади фізичного           
та розумового розвитку і не можуть відвідувати загальні навчальні заклади. 
5.4.6. Здійснює контроль з питань охорони і використання пам’ятників історії та культури. 
5.4.7. Готує висновки і рекомендації до проєктів бюджету Дружківської територіальної          
громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку області в частині         
охорони материнства та дитинства і здійснює контроль за цільовим використанням          
бюджетних коштів на ці цілі. 
5.4.8. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурологічних закладів та закладів          
мистецтва, естетичного виховання та організації дозвілля мешканців міста, сприяння         
збереженню самобутніх традицій, обрядів, розвитку народної творчості і художньої         
самодіяльності, дбайливого використання та збереження культурно-історичних      
пам'ятників. 
5.4.9. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів з питань соціального захисту           
молоді, її працевлаштування, забезпечення житлом молодих сімей.  
5.4.10. Здійснює заходи, направлені на організацію дозвілля, туризму, забезпечення         
інтересів підлітків і молоді у сфері освіти і праці. 
5.4.11. Сприяє роботі національно-культурних товариств та реалізації прав національних         
меншин. 
5.4.12. Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії. 



  
5.5. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту  

населення та екології 
5.5.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає програми           
економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання          
програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан і розвиток охорони здоров'я,             
соціального захисту населення і екології, дає висновки по цих питаннях, виступає на сесії             
міської ради з доповідями і співдоповідями. 
5.5.2. Розглядає питання, пов'язані з охороною здоров'я, приймає участь у розробці і            
попередньому розгляді програм і заходів з питань охорони здоров’я, розробляє за           
дорученням ради або з власної ініціативи проєкти рішень ради і пропозиції з цих питань              
та питань покращення медичного обслуговування населення. 
5.5.3. Вивчає питання функціонування єдиного підходу до охорони здоров’я населення,          
удосконалення структури управління закладів охорони здоров’я. 
5.5.4. Ініціює проведення перевірок і контролює, в межах компетенції міської ради, роботу            
закладів охорони здоров’я, запитує необхідну інформацію і матеріали, за результатами          
перевірки розробляє свої рекомендації і надає їх на розгляд керівників відповідних           
закладів, а в разі необхідності, - на розгляд міської ради. 
5.5.5. Попередньо розглядає кандидатури, що пропонуються для обрання, затвердження,         
призначення або погодження міською радою, керівників закладів, установ, організацій і          
підприємств охорони здоров’я, готує висновки з цих питань. 
5.5.6. Розробляє рекомендації і пропозиції по удосконаленню системи і умов фінансування           
закладів охорони здоров’я, організації страхової медицини. 
5.5.7. За дорученням міської ради, міського голови або за власною ініціативою розглядає            
проєкти програм з питань допомоги сім’ям з дітьми, соціальної допомоги          
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам. 
5.5.8. Розглядає питання організації роботи з пенсійного забезпечення громадян, а також           
питання реформування системи пенсійного забезпечення. 
5.5.9. Розглядає питання організації санаторно-курортного оздоровлення дітей і підлітків,         
а також організації перевірки медичного обслуговування і соціальної допомоги         
мешканцям Дружківської територіальної громади, що постраждали внаслідок аварії на         
Чорнобильській АЕС. 
5.5.10. Попередньо вивчає і розробляє положення в сфері соціально-трудових відносин,          
оплати і охорони праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту і          
обслуговування населення. 
5.5.11. Бере участь у підготовці та контролює виконання програм з удосконалення заходів            
з безпеки та охорони праці, сприяння ефективному використанню трудових ресурсів і           
зайнятості населення. 
5.5.12. За дорученням міської ради, міського голови або за власною ініціативою бере            
участь у вирішенні питань соціально - економічного розвитку Дружківської         
територіальної громади, формування соціального партнерства, організації співробітництва       
органів місцевого самоврядування з профспілками і організаціями роботодавців. 
5.5.13. Комісія вивчає і розглядає такі питання: 
- соціального захисту населення від безробіття; 
- створення нових робочих місць; 
- трудових відносин робітників з роботодавцями, роботи з профспілками; 
- самозайнятості населення; 
- соціального страхування; 
 - оплати та охорони праці; 
- пенсійного забезпечення; 
- соціального обслуговування; 
- соціальної політики в сфері освіти і охорони здоров’я; 



-  демографії, трудових відносин; 
- соціального захисту жінок, молоді, молодих сімей; 
- профілактики дитячої безпритульності; 
- соціальної допомоги соціально вразливим категоріям громадян; 
- соціальної адаптації, реабілітації, корекції громадян; 
- підвищення рівня життя населення, боротьби з бідністю; 
- інвестування в розрізі дотримання безпеки соціальних інтересів населення; 
- проведення соціальних опитувань, аналізу громадської думки настроїв населення; 
-розвитку і підтримки благодійності, спонсорства, грантів, пошуку альтернативних        
джерел фінансування соціальних проектів; 
- укладання і виконання соціальних контрактів, доручень виборців. 
5.5.14. Попередньо розглядає, готує висновки і проєкти рішень міської ради з питань: 
- організації, охорони і використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду,          
оновлення їх природних комплексів; 
- забезпечення схоронності і раціонального використання водних ресурсів, поліпшення         
стану водних об’єктів; 
- екологічної безпеки навколишнього природного середовища при використанні надр; 
- охорони, забезпечення екологічної безпеки, ліквідації шкідливого впливу господарської         
та іншої діяльності на навколишнє природне середовище; 
- захисту навколишнього природного середовища і здоров’я людини від шкідливого          
впливу відходів, забезпечення економічного використання матеріально-сировинних і       
енергетичних ресурсів, утворення і використання відходів. 
5.5.15. Розглядає питання формування і використання обласного екологічного фонду         
охорони навколишнього природного середовища. 
5.5.16. Координує діяльність підзвітних та підконтрольних міській раді органів з питань,           
віднесених до відання комісії. 
5.5.17. При розгляді проєктів бюджету, програм соціально-економічного та культурного         
розвитку Дружківської територіальної громади, зайнятості населення, вносить пропозиції        
та рекомендації раді щодо охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту           
соціально вразливих категорій громадян. 
5.5.18. Вивчає та аналізує стан соціального захисту та побутових умов соціально           
вразливих категорій громадян, вносить відповідні рекомендації. 
5.5.19. Вивчає питання забезпечення робочими місцями соціально незахищених категорій         
громадян, роботу міського центру зайнятості щодо подолання безробіття, готує відповідні          
рекомендації з цих питань. 
5.5.20. Вивчає та аналізує стан виконання вимог законодавства з охорони праці,           
погашення заборгованості із виплати заробітної плати, готує відповідні рекомендації з цих           
питань. 
5.5.21. Аналізує стан забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах          
із шкідливими умовами праці, надання працівникам відповідно до законодавства пільг та           
компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує висновки і рекомендації з цих питань. 
5.5.22.Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які        
спрямовуються на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення. 
5.5.23. Розглядає інші питання, пов'язані з функціональним призначенням комісії. 
 
 
 
 
Секретар міської ради  
 
 



Положення про постійні комісії Дружківської міської ради VIII скликання         
підготовлено відділом з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого         
комітету Дружківської міської ради. 

 
 

 
Начальник відділу з організаційної,  
юридичної  роботи та контролю                                             Т.О.СІГОРА 
 
  


