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ПОЛОЖЕННЯ 

про постійну комісію земельну  та з питань екології 
 

І. Загальні положення. 

1.1. Дане Положення розроблено у відповідності із Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради. 

1.2. Положення визначає статус, завдання, функції і повноваження, порядок створення і 

діяльності постійної комісії земельної та з питань   екології. 

ІІ. Порядок створення і діяльність постійної комісії. 

2.1. Постійна комісія міської ради (надалі – “Комісія”) обирається міською радою з числа 

депутатів для:  

-   вивчення, попереднього розгляду і підготовки рішень з питань землекористування  та 

екології; 

-  здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету з питань 

землекористування  та екології на строк повноважень ради.  

Комісія є відповідальною перед радою і їй підзвітною. 

2.2. Комісія обирається радою  у складі голови і членів комісії (заступник голови комісії 

та її секретар обираються членами комісії на її засіданні). 

2.3. Організація роботи комісії 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 рекомендації комісії. У 

разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з 

інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії. 

2.4. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере 

участь не менш як половина членів від загального її складу. 

2.5. За результатами вивчення і розгляду питань, проектів рішень члени комісії готують 

висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії 

і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або 

секретарем комісії.  

2.6. Відповідальним за ведення документації є секретар комісії. Протоколи засідань 

підписуються головою і секретарем комісії. 

2.7. Для вивчення питань, розгляду та розробки проектів рішень ради комісія може 

створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, 

вчених і спеціалістів. 

2.8. Комісія, у питаннях землекористування та екології,  у порядку визначеному законом, 

має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, філіалів 

і відділень необхідні матеріали і документи. 

2.9. Комісія може запрошувати на свої засідання керівників відділів міської ради, 

трудових колективів, установ та організацій міста, залучати до участі в своїй роботі 

фахівців для більш кваліфікованого розгляду питань. 

2.10.Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду керівниками підприємств, 

установ, організацій, яким вони адресовані. 

2.11. Про результати розгляду рекомендацій і вжиті заходи повідомляється комісію у 

встановлені нею строки. 

2.12.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах. 

 



ІІІ. Повноваження постійної комісії. 

3.1. Комісія за дорученням ради або за своєю ініціативою  попередньо розглядає питання 

про стан та розвиток в місті землекористування та екології, розглядає та  розробляє 

проекти рішень ради та готує висновки з цих питань. Представники  комісії виступають на 

сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 

3.2. Комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за своєю  

ініціативою  вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконкому міської ради 

підприємств, установ та організацій, філіалів і відділень незалежно від форм власності з 

питань землекористування та екології та їх посадових осіб, подає за результатами 

перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради 

та виконавчого комітету; здійснює контроль за виконанням рішень ради, виконавчого 

комітету міської ради. 

3.3. Члени комісії зобов’язані збирати, одержувати і аналізувати інформаційний матеріал 

(документи) і статистичні дані, що мають відношення до землекористування  та екології. 

3.4. Члени комісії мають право приймати від фізичних та юридичних осіб, зборів громадян 

за місцем проживання, суб’єктів підприємницької діяльності скарги, заяви та пропозиції з 

питань землекористування  та екології та обговорювати на засіданнях комісії. 

3.5. Комісія розробляє пропозиції та висновки з питань землекористування та екології, 

винесених на розгляд міської ради та її виконавчого комітету. 

3.6. Члени комісії мають право, за дорученням голови комісії, перевіряти в межах своїх 

повноважень відділи  міської ради, підприємства, установи та організації з питань 

додержання земельного та природоохоронного законодавства. 

3.7.Комісія здійснює контроль за виконанням проектів і схем землеустрою, проектів 

внутрішньогосподарського землеустрою. 

3.8. Комісія вирішує питання підготовки та контролю за проведенням конкретних 

процедур з передачі права оренди земельних ділянок. 

3.9. Комісія розглядає та погоджує перелік земельних ділянок, право оренди яких 

передбачається передати шляхом проведення конкурсу, погоджує спосіб визначення 

орендаря – комерційний або некомерційний конкурс, погоджує умови конкурсу. 

3.10.Комісія попередньо розглядає та вивчає питання екології, раціонального 

природокористування. Сприяє створенню умов для ефективного використання і охорони 

земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, збереження та відтворення 

родючості грунтів, готує рішення з цих питань та доповідає на сесіях. 

3.11.Здійснює контроль за забезпеченням реалізації екологічної політики, захистом 

екологічних прав громадян. 

3.12. Попередній розгляд питань щодо надання відповідно до законодавства згоди на 

розміщення на території  міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для 

розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими 

нормативами включає відповідну територію. 

3.13.Розглядає проекти місцевих программ охорони довкілля, про організацію територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що 

підлягають особливій охороні. 

3.14.Готує висновки щодо надання або вилучення в установленному законом порядку 

земельних ділянок. 

3.15.Вивчає і враховує в своїй діяльності громадську думку, розглядає звернення і скарги 

громадян, вирішує земельні спори. 

  

 

 


