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ПОЛОЖЕННЯ 

про постійну комісію ради з питань гуманітарної політики. 

 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Дане положення розроблено у відповідності з Законами України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та Регламенту міської 

ради, визначає завдання, повноваження, порядок створення і діяльності постійної комісії. 

1.2. Основним завданням постійної комісії є : 

- вироблення пропозицій міській раді та виконкому з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення,  освіти, культури, туризму, молоді , спорту та патріотично 

– національного виховання молоді та дітей; 

- надання  висновків по проектах рішень та формування власних проектів рішень по 

питаннях винесених на розгляд міської ради; 

- участь в організаційній роботі по практичному здійсненню рішень міської ради, 

виконавчого комітету, та  органів виконавчої влади з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту; 

- контроль за діяльністю відділів  міської ради, виконавчого комітету, підприємств, 

установ і організацій за  виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету та  

органів державної влади з питань, що входять до компетенції постійної комісії міської 

ради. 

 

II. Порядок створення і діяльність постійної комісії. 

2.1. Постійна комісія обирається міською радою на строк повноважень ради сьомого 

скликання, є відповідальною перед радою і їй підзвітною. 

2.2. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності  і є правомочними при 

присутності не менше як половини депутатів від загального складу комісії. 

2.3. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від 

загального складу комісії. 

2.4. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть, за ініціативою 

комісії, розглядатися комісіями спільно. Рішення, висновки і рекомендації, прийняті 

спільно, підписуються головами комісій. 

2.5. Постійна комісія, при необхідності, може утворювати підкомісії з основних напрямків 

своєї діяльності. 

2.6. Постійна комісія, для вивчення питань, може утворювати підготовчі комісії, робочі 

групи із залученням представників державних органів, громадських організацій, 

спеціалістів. 

2.7. Засідання комісії є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу 

депутати міської ради, обласної ради, які не входять до складу комісії з питань 

гуманітарної політики (охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 

культури, туризму, молоді та спорту) а також представники державних і громадських 

органів, підприємств і установ, розташованих на території міста. 

2.8. Комісія обирається радою у складі голови і членів комісії. 

2.9. Голова постійної комісії обирається радою за поданням міського голови. Заступник 

голови комісії та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. 



2.10. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. 

2.11. Голова комісії: 

- скликає і веде засідання комісії ; 

- дає доручення членам комісії ; 

- представляє комісію у відносинах з державними і громадськими організаціями, 

депутатами ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, 

установами і громадянами ; 

- організовує роботу з виконання рекомендацій  комісії; 

- організовує  вибори складу керівних органів в комісії. 

 

ІIІ. Повноваження постійної комісії. 

3.1. Постійна комісія бере участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних 

галузей охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму і 

спорту, що виносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету. 

3.2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники планів економічного і 

соціального розвитку міста, бюджету міста, вносить до них свої зауваження і пропозиції. 

3.3. Веде роботу щодо виявлення резервів і можливостей розвитку охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, культури і спорту, готує відповідні пропозиції 

міській раді, виконавчому комітету. 

3.4.Відповідно до зазначених завдань надає допомогу відділам  міської ради, установам 

охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, спорту, 

розташованим на території міста, надає пропозиції керівникам підприємств, установ і 

організацій і в разі необхідності вносить пропозиції на розгляд міської ради або її 

виконавчого комітету. 

3.5. Рекомендації і висновки постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду 

відповідними державними і громадськими органами, підприємствами, установами і 

організаціями. 

3.6. Про результати вжитих заходів комісія повинна бути повідомлена не пізніше як у 15-

ти денний термін або в інший термін, встановлений комісією. 

3.7. Отримує від усіх відділів міської ради, компетенція яких співпадає з характером 

діяльності комісії, необхідну офіційну інформацію на першу вимогу комісії. 

3.8.Надає висновки на подані проекти, готує власні проекти рішень міської ради щодо 

затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання 

символіки територіальної громади; 

3.9.Розробляє проекти рішень ради щодо виконання положень  Закону України "Про 

засади державної мовної політики"; 

3.10.Здійснює інші повноваження, як дорадчий орган ради, в охороні здоров’я, 

соціальному захисті населення, розвитку освіти, культури і спорту на території ради. 

 

  

 

 

  

 

 


