
Додаток  
до  рішення  Бучанської  

районної  ради  VIII скликання  
від  30.11.2020 року  Ns 09-01-VIII 

Положення  
про  постійні  комісії  Бучанської  районної  ради  VIII скликання  

1. Загальні  положення  

1. L Постійні  комісії  (далі  — Комісії) Бучанськоїрайонної  ради  (далі  — Рада) е  
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  Ради. 

У  рішенні  Ради, яким  обираються  Комісії, зазначаеться  назва  Комісії  та  її  
склад. Кількісний  склад  Комісії  не  може  становити  менше  3 (трьох) 
депутатів . 

1.2. Комісії  е  підзвітними  Раді  та  відповідальними  перед  нею. 

1.3. Комісії  обираються  Радою  на  строк  її  повноважень  у  складі  голови  і  
членів  Комісії. Всі  інші  питання  структури  Комісії  вирішуються  відповідною  
Комісіею . 

1.4. до  складу  Комісій  не  можуть  бути  обрані  голова  ради  та  заступники  
голови  ради. Голова  ради  координуе  діяльність  Комісій  ради, дае  їм  
доручення, сприяе  організації  виконання  їк  рекомендацій . 

1.5. Заступник  голови  Комісії  і  секретар  Комісії  обираються  на  першому  
(організаційному) засіданні  відповідної  Комісії. 

1 .б. Депутат  може  вкодити  до  складу  тільки  одніеї  Комісії. 
1.7. Депутати  працюють  у  Комісіяк  на  громадськик  засадак. 
1.8. Протягом  строку  своїк  повноважень  Рада  відповідними  рішеннями  може  
утворювати  інші  Комісії, ліквідовувати  і  реорганізовувати  раніше  утворені, 
вносити  зміни  до  функцій  та  назв  Комісій, переобирати  їк  персональний  
склад. 

1.9. Комісії  керуються  у  своїй  діяльності  та  діють  на  підставі  і  у  спосіб  
відповідно  до  Конституції  України, Законів  України, актів  Верковної  Ради  
України, Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, рішень  Ради, що  



прийняті  у  межак  її  компетенції, іншик  актів  законодавства  України, що  
регламентують  їк  діяльність, Регламенту  Ради  та  цього  Положення . 

1.10. Перелік, функціональна  спрямованість  і  порядок  організації  роботи  
Комісій  визначаються  Регламентом  Ради  та  цим  Положенням . 

1.11. Організаційне , правове, інформаційне, аналітичне, матеріально - 
текнічне  забезпечення  діяльності  Комісій  здійснюеться  виконавчим  апаратом  
Ради. 

2. Перелік  Комісій  

Рішенням  Ради  VIII скликання  утворені  такі  Комісії : 

1. Комісія  з  питань  соціально-економічного  розвитку, підприемництва, 
інвестиційної  політики, промисловості, торгівлі, транспорту  та  засобів  
масової  інформації . 

2. Комісія  з  питань  бюджету, фінансів  та  податків . 

3. Комісія  з  питань  регламенту, етики, законності, контролю  за  виконанням  
рішень  районної  ради, рад  територіальник  громад  та  депутатської  діяльності . 

4. Комісія  з  правовик  питань, питань  закисту  прав  людини, ветеранів  війни, 
учасників  бойовик  дій, правопорядку  та  антикорупційної  політики . 

5. Комісія  з  питань  земельник  відносин, збереження  зеленик  насаджень, 
сшьського, лісового  та  водного  господарства . 

б. Комісія  з  питань  фізкультури, спорту  та  розвитку  туризму. 

7. Комісія  з  гуманітарник  питань, у  справак  сім'ї  та  молоді, соціального  
закисту  населення, окорони  здоров 'я, материнства, дитинства, освіти, 
культури  та  релігійник  відносин . 

8. Комісія  з  питань  екології, раціонального  природокористування , 
використання  природник  ресурсів, надзвичайник  ситуацій  та  ліквідації  
наслідків  катастроф . 

9. Комісія  з  питань  комунальної  власності, паливно-енергетичного  
збереження, побутового  обслуговування  та  житлово-комунального  
господарства. 



10. Комісія  з  питань  капітального  будівництва, містобудування , аркітектури, 
дорожнього  господарства, окорони  історичного  середовища  та  розвитку  
інфраструктури . 

З. Повноваження  Комісій  

3.1. Комісії  за  дорученням  Ради  або  за  власною  ініціативою  попередньо  
розглядають  проекти  програм  соціально-економічного  і  культурного  
розвитку  Бучанського  району, іншиХ  ЦілЬовиХ  програм, районного  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  вносяться  на  розгляд  Ради, 
розробляють  проекти  рішень  Ради  та  готують  висновки  з  циХ  питань, 
виступають  на  сесіяХ  Ради  з  доповідями  і  співдоповідями . 

3.2. Комісії  попередньо  розглядають  кандидатури  осіб, які  пропонуються  для  
обрання, затвердження, призначення  або  погодження  Радою, готують  
висновки  з  ЦИХ  питань . 

3.3. Комісії  за  дорученням  Ради, голови  Ради  або  заступників  голови  Ради  
або  за  власною  ініціативою  вивчають  діяльність  підзвітниХ  і  підконтрольниХ  
Раді  органів, а  також  з  питань, віднесениХ  до  відання  Ради, районної  
державної  адміністрації, підприемств, 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  необкідниХ  
випадкаХ  - на  розгляд  Ради; здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  
Ради. 

3.4. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  Комісії  готують  висновки  і  
рекомендації . Висновки  і  рекомендації  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. 

Рекомендації  Комісій  підлягають  обов'язковому  розгляду  органами, 
підприемствами , установами, Організаціями, посадовими  Особами, яким  вони  
адресовані . Про  результати  розгляду  і  вжиті  закоди  повинно  бути  
повідомлено  Комісіям  у  встановлений  ними  строк. 

3.5. Комісії  при  вирішенні  і  розгляді  питань, які  належать  до  їХ  відання, 
взаемодіють  з  комітетами  Верковної  Ради  України, структурними  
підрозділами  районної  державної  адміністрації, виконавчого  апарату  Ради, 
об'еднаннями  громадян, підприемствами , установами, організаціями  
незалежно  від  форм  власності . 



3.6. Комісії  за  дорученням  Ради, голови  Ради  або  заступників  голови  Ради  
здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  Ради  з  питань, що  належать  до  
функціональної  спрямованості  Комісії. 

3.7. Комісії  здійснюють  попередній  розгляд  звернень  та  подань  органів  
прокуратури, позовів, у  тому  числі  адміністративник , на  рішення  та  дії  Ради  з  
питань, що  належать  до  функціональної  спрямованості  Комісії. 

4. Права  Комісій  

Комісії  мають  право: 

4.1. В  порядку, визначеному  законом, отримувати  від  керівників  органів, 
підприемств, установ, організацій  та  їк  філіалів  і  відділень  необкідні  
матеріали  і  документи  з  питань, які  належать  до  їк  відання . 

4.2. Вносити  пропозиції  на  розгляд  сесії  Ради  з  питань, які  належать  до  
відання  Ради, в  межак  повноважень  та  за  функціональною  спрямованістю  
Комісії. 

4.3. Створювати  підготовчі  комісії  і  робочі  групи  з  залученням  представників  
громадськості, вченик  і  спеціалістів . 

4.4. Розглядати  спільно  з  іншими  Комісіями  питання, які  належать  до  відання  
кількок  Комісій . 

4.5. З  метою  контролю  за  виконанням  програм, затвердженик  на  сесіяк  Ради, 
вносити  пропозиції  щодо  заслуковування  на  сесії  Ради  інформації  керівників  
управлінь  Бучанськоїрайонної  державної  адміністрації  про  кід  виконання  
вказаник  програм . 

4.6. За  результатами  розгляду  і  вивчення  питань  готувати  висновки  і  
рекомендації . 

4.7. Вимагати  обов'язкового  розгляду  рекомендацій  Комісії  органами, 
підприемствами , установами, організаціями, яким  вони  адресовані, та  
інформування  ними  про  результати  розгляду  у  встановлені  строки  Раду  і  
Комісію . 

5. Обов'язки  Комісій  

5.1. Будувати  свою  роботу  на  основі  законності, гласності, рівноправності  і  
вільного  колективного  обговорення  та  вирішення  питань . 

5.2. Періодично  звітувати  перед  Радою  про  свою  роботу  згідно  плану  роботи  
Ради. 



5.3. Своечасно  виконувати  доручення  голови  Ради, а  в  разі  його  відсутності  
або  за  його  дорученням  - заступників  голови  Ради, з  питань, що  належать  до  
відання  Комісій, та  організаційної  роботи, інформувати  про  кід  їк  виконання . 

5.4. Координувати  свою  діяльність  з  головою  Ради. 

5.5. Вивчати  і  враковувати  у  своїй  діяльності  громадську  думку, розглядати  
звернення  громадян  і  своечасно  реагувати  на  ник. 

5.6. Комісії  при  здійсненні  ними  своїк  повноважень  також  мають  інші  
обов'язки  відповідно  до  законодавства  України. 

5.7. Комісії  повинні  запрошувати  на  свої  засідання  голову  Ради  або  його  
заступників  згідно  з  розподілом  обов'язків. 

б. Функціональна  спрямованість  Комісій  

6.1. Функціональна  спрямованість  Комісій  визначаеться  цим  Положенням . 
Назви  Комісій  відповідають  їк  завданням  та  функціональній  спрямованості . 

6.2. Комісії  відповідно  до  напрямку  своеї  функціональної  спрямованості  
вивчають, попередньо  розглядають  питання, готують  висновки  і  
рекомендації, розробляють  проекти  рішень  Ради, контролюють  їк  виконання . 

7. План  роботи  Комісій  

7.1. Комісії  проводять  свою  роботу  відповідно  до  планів  роботи, прийнятик  
Комісіями  на  їк  засіданняк  та  погодженик  з  головою  Ради, а  за  його  
відсутності, - заступником  голови  Ради. 

План  роботи  Комісій  повинен  відповідати  головним  напрямкам  діяльності  
Ради  і  визначати  організаційні  форми  вирішення  поставленик  перед  Радою  
завдань . 

7.2. Комісія  вивчае  питання, внесені  до  плану  роботи  Комісії, а  також  
позапланові  питання, включені  до  порядку  денного  засідання  Комісії  за  
дорученням  Ради, голови  Ради  чи  заступників  голови  Ради, за  пропозиціею  
членів  Комісії, іншик  депутатів  Ради. 

7.3. до  плану  роботи  Комісій  питання  включаються  після  обговорення  
пропозицій  на  засіданні  Комісії. 

План  роботи  Комісії  містить  перелік  основник  питань  та  закодів  для  розгляду  
на  засіданняк  Комісії  протягом  планового  періоду, термін  їк  розгляду, а  
також  строки  підготовки  матеріалів  і  відповідальник  за  виконання . 



7.4. План  роботи  Комісії  складаеться  на  один  рік  і  приймаеться  на  засіданні  
Комісії. Корективи  до  плану  роботи  можуть  вноситися  щоквартально . 

7.5. Проекти  зведеного  плану  роботи  Комісій  на  квартал  та  на  рік  готуються  
виконавчим  апаратом  Ради, включаються  до  проекту  плану  роботи  Ради, 
який  після  його  затвердження  Радою, надаеться  для  використання  у  роботі  
керівництву  Ради, кожному  депутату, надсилаеться  до  підвідомчик  і  
підконтрольник  Раді  органів, підприемств, установ  і  організацій  в  частині, 
що  їк  стосуеться, а  також  органів, з  якими  Рада  взаемодіе  з  відповідник  
ПИТаНЬ . 

7.6. Контроль  за  формуванням  і  виконанням  плану  роботи  Комісій  може  
покладатися, за  дорученням  голови  Ради, на  заступників  голови  Ради, який  
один  раз  на  три  місяці  (квартал) інформуе  Раду  про  виконання  Комісіями  
плану  роботи, узагальнюють  ефективність  роботи  Комісій, а  також, у  разі  
необкідності, вносять  пропозиції  голові  Ради  щодо  кадровик  змін  у  
керівництві  Комісій . 

8. Організація  роботи  Комісій  

8.1. Організація  роботи  Комісій  покладаеться  на  голів  Комісій . Голова  
Комісії  скликае  і  веде  засідання  Комісії, дае  доручення  членам  Комісії, 
представляе  Комісію  у  відносинак  з  іншими  органами, об'еднаннями  
громадян, підприемствами , установами, організаціями, а  також  громадянами, 
організуе  роботу  по  реалізації  висновків  і  рекомендацій  Комісії. У  разі  
відсутності  голови  Комісії  або  неможливості  ним  виконувати  свої  
повноваження  з  іншик  причин  його  функції  здійснюе  заступник  голови  
Комісії  або  секретар  Комісії. 

8.2. Комісія  для  вивчення  питань, розробки  проектів  рішень  Ради  може  
створювати  підготовчі  комісії  і  робочі  групи  з  залученням  працівників  
органів  місцевого  самоврядування , державної  влади, вченик, спеціалістів  та  
представників  громадськості, за  їк  згодою  та  за  погодженням  з  їк  
керівниками . 

Питання, які  належать  до  відання  кількок  Комісій, можуть  за  ініціативою  
Комісій, а  також  за  дорученням  Ради, голови  Ради  або  заступників  голови  
Ради  розглядатися  Комісіями  спільно . 

8.3. Проект  порядку  денного  чергового  засідання  Комісії  формуеться  її  
секретарем  і  подаеться  для  узгодження  голові  Комісії  та  до  виконавчого  
апарату  Ради. 

8.4. Додаткові  питання  включаються  до  порядку  денного  засідання  Комісії  за  
рішенням  її  голови, а  у  разі  його  відсутності, - заступників  голови  Комісії  
або  секретаря  Комісії. 



8.5. Секретар  Комісії  інформуе  членів  Комісії  про  засідання, запрошуе  у  
встановленому  порядку  голову  Ради  або  заступників  голови  Ради  на  
засідання  Комісії. 

Секретар  Комісії  не  пізніше  як  за  5 (пять) днів  до  дня  засідання  Комісії, в  
разі  його  проведення  за  планом, або  за  день  до  дня  засідання, в  разі  
позапланового  проведення  засідання  Комісії, сповіщае  членів  Комісії, 
керівництво  Ради  та  інформуе  виконавчий  апарат  Ради  про  дату, час  і  місце  
проведення  засідання  Комісії. 

Секретар  Комісії  відповідае  за  забезпечення  членів  Комісії  і  запрошеник  
матеріалами, підготовленими  для  розгляду  на  засіданні  Комісії. 

8.6. Питання  організації  роботи  Комісії, не  врегульовані  цим  Положенням  та  
рішеннями  Ради, вирішуються  Комісіею  самостійно  за  погодженням  з  
головою  Ради. 

9. Підготовка  документів  для  розгляду  на  засіданні  Комісії  

9.1. Документи  для  розгляду  на  засіданні  Комісії  готуються  головою  Комісії, 
згідно  з  резолюціею  голови  Ради, а  в  разі  його  відсутності  або  за  його  
дорученням, - чи  заступників  голови  Ради. 

9.2. Підготовлений  для  проведення  засідання  Комісії  комплект  документів  
мае  включати : проект  рішення  Ради, пояснювальну  записку, висновок  
правової  експертизи, висновки  та  рекомендації  іншик  Комісій, у  разі  
необкідності, 	інформаційно -довідкові 	матеріали 	(обrрунтування, 
розракунки), експертний  висновок  Бучанськоїрайонної  державної  
адміністрації  (якщ  питання  потребуе  фінансування  з  районного  бюджету), а  
також  список  осіб, які  запрошуються  на  засідання  Комісії. 

9.3. Підготовлений  відповідно  до  п. 9.2. цього  Положення  комплект  
документів  подаеться  виконавчим  апаратом  Ради  секретарю  Комісії  в  
необкідній  кількості  для  забезпечення  відповідними  матеріалами  членів  
Комісії  та  запрошеник  осіб. 

10. Проведення  засідань  Комісій  

10.1. Формою  роботи  Комісій  е  їк  засідання . 

10.2. Засідання  Комісії  скликаеться  в  міру  необкідності  та  у  дні, відповідно  
до  плану  роботи  Комісії, і  е  правомочним, якщо  в  ньому  бере  участь  не  менш  
як  половина  від  загального  складу  Комісії. 



Комісія  може  встановити  інший  ніж  за  планом  роботи  Комісії  день  
проведення  засідання, про  що  не  пізніше  як  за  5 (пять) днів  до  дня  засідання  
інформуе  голову  Ради, а  в  разі  його  відсутності  - заступників  голови  Ради, та  
сповіщае  про  таку  зміну  всік  членів  Комісії  і  виконавчий  апарат  Ради. 

Для  здійснення  звукозапису, кіно- і  відеозйомки  на  засіданні  Комісії  потрібна  
згода  Комісії, яка  надаеться  більшістю  голосів  присутнік  на  засіданні  членів  
Комісії, за  виключенням  випадків, коли  звукозапис  та/або  відео-, кінозйомка  
проводиться  уповноваженими  на  те  працівниками  Ради  з  метою  ведення  у  
такий  спосіб  протоколу  засідання  Комісії. Надання  або  ненадання  такої  згоди  
заноситься  до  протоколу  засідання  Комісії. 

10.3. Засідання  Комісії  проводяться  відкрито  і  гласно, крім  випадків, коли  
проводиться  закрите  засідання  Комісії. 

Інші  депутати  Ради  - не  члени  Комісії  можуть  брати  участь  у  засіданні  
Комісії  з  правом  дорадчого  голосу. 

Про  проведення  закритого  обговорення  питань  порядку  денного  засідання  
Комісії  Комісія  приймае  відповідне  окреме  рішення, яке  заноситься  до  
протоколу  засідання  з  обrрунтуванням  необкідності  обговорення  того  чи  
іншого  питання/питань  на  закритому  засіданні . Після  оформлення  протокол  
закритого  засідання  передаеться  до  виконавчого  апарату  Ради. 

На  закритому  засіданні, крім  членів  Комісії, можуть  бути  присутніми  голова  
та/або  заступник  голови  Ради, інші  депутати  Ради, а  також  спеціально  
запрошені  на  засідання  особи. 

10.4. Порядок  денний  засідання  приймаеться  на  початку  засідання  Комісії. 

Питання  до  порядку  денного  Комісії  включаються  за  дорученням  Ради, 
голови  Ради, в  разі  його  відсутності  заступників  голови  Ради, голови  Комісії, 
його  заступників  і  пропозицій  членів  Комісії. 

10.5. Особи, запрошені  на  засідання  Комісії  з  окремик  питань, можуть  
виступати  при  їк  обговоренні, вносити  пропозиції, робити  зауваження  по  суті  
обговорення  питання, давати  необкідні  довідки. Після  розгляду  Комісіею  
відповідного  питання  і  прийняття  по  ньому  рішення, зазначені  особи  у  
подальшій  роботі  Комісії  участі  не  беруть . 

10.6. В  окремик  випадкак, за  відсутністю  члена  Комісії  з  поважник  причин, 
він  може  висловити  свою  позицію  по  питанняк  порядку  денного  письмово, 
яка  доводиться  до  відома  присутнік  головою  Комісії. 

Члени  Комісії  не  можуть  передавати  свое  право  голосу  іншим  особам . 



10.7. На  засіданняк  Комісії  ведеться  протокол  засідання . Ведення  протоколу  
засідання  покладаеться  на  секретаря  Комісії, а  в  разі  його  відсутності  на  
іншого  члена  Комісії  за  дорученням  голови  Комісії  або  головуючого  на  
засіданні . 

У  протоколі  засідання  зазначаються : дата  засідання, прізвища  присутнік  
членів  Комісії, прізвища  і  посади  запрошеник, порядок  денний, стисла  
інформація  про  розгляд  питань  порядку  денного  (прізвища  тик, кто  виступав, 
внесені  ними  пропозиції, результати  голосування, окремі  думки  членів  
Комісії, які  не  погоджуються  з  результатами  голосування), прийняті  рішення, 
письмова  інформація  від  відсутнік  з  поважник  причин  членів  Комісії  по  
питанняк  порядку  денного  (за  її  наявності). 

Протокол  складаеться  у  двок  примірникак, один  з  якик  залишаеться  у  
справак  Комісії, а  іншій  передаеться  до  виконавчого  апарату  Ради. 

Всі  інформаційні, довідкові  та  інші  матеріали  з  питань  порядку  денного  
засідання  долучаються  до  примірника  протоколу, який  зберігаеться  у  справак  
виконавчого  апарату  Ради. 

10.8. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  Комісії  готують  висновки  і  
рекомендації . Висновки  і  рекомендації  Комісії  приймаються  більшістю  
голосів  від  загального  складу  Комісії  і  підписуються  головою  Комісії, а  в  разі  
його  відсутності  - заступником  голови  або  секретарем  Комісії. 

Зазначені  висновки  і  рекомендації  Комісії  надсилаються  посадовим  особам  
або  уповноваженим  представникам  органів, підприемств, установ  і  
організацій, громадянам, які  брали  участь  у  засіданні  Комісії  з  відповідник  
питань . 

Протоколи  засідань  Комісії  підписуються  головою  і  секретарем  Комісії. 

10.9. Питання, які  належать  до  відання  кількок  Комісій  можуть  за  
дорученням  Ради, голови  Ради  або  заступників  голови  Ради, а  також  за  
ініціативою  Комісій, розглядатися  Комісіями  спільно . 

Спільний  розгляд  питань  Комісіями  може  реалізовуватися  шляком  створення  
спільник  підготовчик  робочик  груп  та  проведенням  спільного  засідання  
Комісій . Створення  спільник  підготовчик  робочик  груп  відбуваеться  за  
рішенням  Ради  або  розпорядження  голови  Ради. Проведення  спільного  
засідання  кількок  Комісій  за  ініціативою  Комісій  проводиться  за  умови  
погодження  з  головою  Ради  як  координатора  діяльності  Комісій . 

У  випадку  проведення  спільного  засідання  кількок  Комісій  головуючий  на  
засіданні  і  секретар  засідання  визначаються  на  засіданні . 



Визначення  головуючого  на  спільному  засіданні  Комісій  і  секретаря  
спільного  засідання  відбуваеться  шляком  голосування  і  приймаеться, якщо  за  
ник  проголосувало  більшість  від  загального  складу  кожної  із  Комісій, що  
беруть  участь  у  спільному  засіданні . 

Головуючим  визначаеться  один  з  голів  Комісій, що  беруть  участь  у  
спільному  засіданні . 

В  разі  відсутності  узгодженого  рішення  щодо  обрання  шляком  голосування  
головуючого  і  секретаря  спільного  засідання, спільне  засідання  Комісій  
проводиться  за  головуванням  голови  Ради  (заступників  голови  Ради) або  не  
проводиться. 

За  рішенням  Комісій  спільне  засідання  можуть  вести  голова  Ради  або  
заступник  голови  Ради. 

При  проведенні  спільник  засідань  кількок  Комісій  висновки  і  рекомендації  
приймаються, а  рішення  на  такому  засіданні  вважаеться  укваленим, якщо  за  
ник  проголосувало  більшість  від  загального  складу  кожної  із  Комісій, що  
беруть  участь  у  спільному  засіданні . 

Висновки  і  рекомендації, прийняті  Комісіями  на  їк  спільник  засіданняк, 
підписуються  головами  відповідник  Комісій . 

В  разі  відсутності  на  спільному  засіданні  Комісій  голови, заступників  та  
секретаря  одніеї  із  Комісій  одночасно, про  це  інформуеться  голова  Ради, а  за  
його  відсутності  - заступник  голови  Ради, а  засідання  переноситься  в  
установленому  порядку. 

10.10. Протокол  спільного  засідання  підписуеться  після  засідання  головами  
Комісій  або  головуючим  на  засіданні  (якщо  головуючий  на  засіданні  не  
голова  одніеї  з  Комісій) та  секретарем  засідання, і  у  кількості  на  один  більше  
ніж  кількість  Комісій, що  брали  участь  у  засіданні, та  не  пізніше  як  через  5 
(п'ять) робочик  днів  розсилаеться  до  Комісій, які  брали  участь  у  спільному  
засіданні . 

Всі  інформаційні, довідкові  та  інші  матеріали  з  питань  порядку  денного  
спільного  засідання  долучаються  до  примірника  протоколу, який  зберігаеться  
у  справак  виконавчого  апарату  Ради. 

10.11. З  метою  вивчення  питань  безпосередньо  на  місцяк, Комісії  за  
дорученням  Ради, голови  Ради  чи  заступників  голови  Ради, або  за  власною  
ініціативою  можуть  проводити  виїзні  засідання . 

В  разі  проведення  виїзного  засідання  Комісії  за  власною  ініціативою, голова  
Комісії  (голови  Комісій  у  випадку  спільного  виїзного  засідання) не  пізніше  



як  за  сім  днів  письмово  повідомляють  про  це  голову  Ради  або  заступників  
голови  Ради, з  метою  вирішення  питань  організаційного  та  матеріально - 
текнічного  забезпечення  проведення  такого  засідання . 

10.12. Протоколи  засідань  Комісії  передаються  до  арківу  в  установленому  
законом  порядку. 

10.13. Керівники  підзвітник  чи  підконтрольник  Раді  і  Бучанський  районній  
державній  адміністрації  органів, підприемств, установ  і  організацій, які  
запрошені  на  засідання  Комісії, зобов 'язані  прибути  на  засідання  особисто  
або  направити  свого  заступників  із  матеріалами  та  відомостями  з  питань, з  
якик  їк  запрошено . 

11. Акти  Комісій  

11.1. Актами  Комісій  е  висновки  і  рекомендації . 

1 1 .2. Висновок  Комісії  - це  уквалене  Комісіею  рішення  з  питання, яке  
віднесене  до  компетенції  Ради  та  вивчалося  Комісіею, і  ґрунтуеться  на  
узагальненні  всік  необкідник  і  достатнік  пропозицій, матеріалів, довідок, 
висновків  і  рекомендацій  вченик, спеціалістів, факівців, експертів, 
зацікавленик  сторін  і  осіб. 

Висновок  Комісії  враковуеться  при  укваленні  іншик  рішень  Комісії  або  при  
укваленні  рішень  Ради, після  його  повідомлення  при  розгляді  відповідник  
питань  порядку  денного  пленарного  засідання  Ради. Висновок  Комісії, який  
належить  вракувати  при  підготовці  проекту  рішення  Ради, надсилаеться  до  
виконавчого  апарату  Ради  або  до  профільної  Комісії, яка  готуе  проект  
рішення. 

11.3. Рекомендації  Комісії  - це  уквалене  Комісіею  рішення  з  питання, яке  
віднесене  до  компетенції  Ради  і  було  розглянуте  на  засіданні  Комісії . 
Рекомендації  повинні  містити  обrрунтування  (констатація  недоліків  або  
порушень  і  посилання  на  відповідні  висновки  та  інші  рекомендації, рішення  
Ради, норми  чинного  законодавства ). 

У  рекомендаціяк  повинні  міститися  конкретні  пропозиції  щодо  виконання  
тик  чи  іншик  дій, вжиття  відповідник  закодів  і  термін  їк  впровадження  та  
звітування  про  результати  розгляду  рекомендацій . 

Рекомендації  Комісії  надсилаються  до  відповідник  органів, підприемств, 
установ, організацій  і  посадовик  осіб, які  розглядають  їк  в  обов'язковому  
порядку  і  у  встановлений  Комісіею  термін  повідомляють  про  результати  
розгляду  і  вжиті  закоди. 



12. Склад  Комісій  

12.1. Голова  Комісії  

12.1.1. Обираеться  Радою  на  її  пленарному  засіданні  відкритим  голосуванням  
більшістю  депутатів  від  загального  складу  Ради  за  пропозиціею  голови  Ради. 

12.1.2. Скликае, головуе  на  засіданні, підписуе  протоколи, висновки  та  
рекомендації  Комісії. Організовуе  підготовку  необкідник  матеріалів  на  
засідання, дае  відповідні  доручення  членам  Комісії. 

12.1.3. Забезпечуе  участь  у  засіданні  Комісії  представників  державник  
органів, підприемств, установ, організацій, громадськик  органів  та  органів  
самоорганізації  населення, факівців, вченик, засобів  масової  інформації . 

12.1.4. Організовуе  роботу  по  реалізації  висновків  і  рекомендацій  Комісії. 

12.1.5. Представляе  Комісію  у  відносинак  з  іншими  органами, об'еднаннями  
громадян, підприемствами , установами, організаціями, а  також  громадянами . 

12.1.6. Забезпечуе  складання  плану  роботи  Комісії  та  належну  підготовку  
засідань  Комісії. 

12.1.7. Голова  Комісії  також  здійснюе  наступні  функції: 

• представляе  Комісію  в  Президії  Ради; 
• проводить  розподіл  функціональник  обов'язків  між  членами  Комісії; 
• організуе  поточну  роботу  Комісії  за  профілем  її  діяльності  і  координуе  
цю  роботу  з  іншими  Комісіями; 

• доводить  до  відома  членів  Комісії  інформацію  про  офіційні  документи, 
листи, інші  повідомлення, що  надійшли  та  стосуються  діяльності  
Комісії; 

• інформуе  Раду, голову  Ради, першого  заступників  чи  заступників  
голови  Ради  про  розглянуті  Комісіею  питання, прийняті  висновки  і  
рекомендації  Комісії  та  закоди, вжиті  за  результатами  їк  розгляду. 

12.1.8. За  дорученням  членів  Комісії  виступае  з  доповідями  і  співдоповідями  
на  сесіяк  Ради. 

12.1.9. Від  імені  Комісії  письмово  погоджуе  проекти  рішень  Ради, 
підготовлені  Комісіею . 

12.2. Заступник  голови  Комісії  



12.2.1. Обираеться  із  членів  Комісії  на  її  першому  (організаційному) засіданні  
більшістю  голосів  від  загального  складу  Комісії  за  пропозиціею  голови  
Комісії. 

12.2.2. Надае  допомогу  голові  в  організації  роботи  Комісії, а  при  відсутності  
голови  або  неможливості  виконання  ним  своїк  обов'язків  з  іншик  причин  
здійснюе  повноваження  голови  Комісії. 

12.2.3. Здійснюе  контроль  особисто  та  разом  з  секретарем  Комісії  за  
виконанням  планів  роботи  Комісії, висновків  і  рекомендацій  з  питань, що  
розглянуті  на  засіданняк  Комісії, рішень  Ради  з  питань, які  належать  до  
відання  Комісії, та  доповідае  голові  Комісії  з  цього  приводу. 

12.2.4. Узагальнюе  матеріали  по  підготовці  питань  на  засідання  Комісії. 

12.2.5. Складае  проекти  планів  робити  Комісії  з  переліком  питань  на  кожне  
засідання  Комісії, готуе  питання  для  розгляду  на  засіданняк  Комісії. 

12.3. Секретар  Комісії  

12.3.1. Обираеться  із  членів  Комісії  на  її  першому  (організаційному) засіданні  
більшістю  голосів  від  загального  складу  Комісії  за  пропозиціею  голови  
Комісії. 

12.3.2. Інформуе  членів  Комісії  про  час  і  місце  проведення  засідання  та  іншик  
закодів  Комісії. 

12.3.3. В  разі  відсутності  голови  Комісії  і  його  заступників  скликае  та  
головуе  на  засіданні  Комісії. 

12.3.4. Оформляе  проекти  рішень, рекомендацій  Комісії, протоколи  засідань  
Комісії, інші  документи  Комісії, підписуе  разом  з  головою  (заступником  
голови) Комісії  протоколи  засідань  Комісії, веде  діловодство . 

12.3.5. Забезпечуе  своечасність  відправки  виконавцям  висновків  і  
рекомендацій  Комісії, отримання  відповідної  інформації, виконуе  інші  
доручення  Комісії, її  голови  або  заступників  голови  Комісії. 

12.3.6. Контролюе  виконання  планів  роботи  Комісії, веде  облік  засідань  
Комісії  та  присутнік  на  засіданняк, а  також  облік  роботи, яка  виконуеться  
членами  Комісії. 

12.3.7. Інформуе  членів  Комісії  про  результати  розгляду  рекомендацій  
Комісії. 



12.3.8. Відповідае  за  взаемодію  з  виконавчим  апаратом  Ради  та  іншими  
Комісіями  з  питань, що  віднесені  до  його  повноважень . 

12.3.9. Забезпечуе  членів  Комісії  та  запрошеник  на  засідання  Комісії  
необкідними  матеріалами  з  порядку  денного . 

12.3.10. Передае  до  виконавчого  апарату  Ради  робочі  документи  Комісії, а  
також  здійснюе  передачу  на  зберігання  до  арківу  матеріалів  Комісії, 
призначеник  для  арківного  зберіганні  відповідно  до  Інструкції  з  діловодства  
у  Бучанській  районній  раді. 

12.4. Члени  Комісії  

12.4.1. Члени  Комісії  мають  право: 

• вносити  пропозиції  про  розгляд  на  засіданняк  Комісії  будь-якого  
питання, що  належить  до  її  відання; 

• брати  участь  в  обговоренні  рекомендацій, пропозицій, висновків  та  
підготовці  проектів  рішень  Ради. Пропозиція  члена  Комісії  на  його  
вимогу  повинна  бути  проголосована  на  засіданні  Комісії; 

• викласти  свою  окрему  думку  як  додаток  до  рекомендації  та/або  
висновку  Комісії; 

• брати  участь  у  Комісіяк, що  створюються  районною  державною  
адміністраціею  за  погодженням  голови  Ради. 

12.4.2. Члени  Комісії  зобов 'язані: 
• бути  присутніми  на  засіданняк  Комісії, до  складу  якої  вони  вкодять, 

брати  участь  у  роботі  Комісій; 
• дотримуватись  порядку  на  засіданняк  Комісій; 
• виконувати  доручення  голови  Комісії  та  доручення, визначені  
• рішеннями  Комісії. 

У  випадку  невиконання  депутатом  Ради  своїк  обов 'язків  щодо  роботи  в  
Комісії, визначеник  цим  Положенням, та  відсутності  його  більш, ніж  на  
половині  з  проведеник  Комісіею  засідань  протягом  року, голова  Комісії  
вносить  на  її  розгляд  питання  про  можливість  подальшого  перебування  
депутата  Ради  у  її  складі. 

У  разі  прийняття  Комісіею  рішення  про  неможливість  перебування  депутата  
у  складі  Комісії  голова  ціеї  Комісії  подае  відповідний  проект  рішення  на  
розгляд  Ради. 

13. Виконання  рішень  Комісій  



13.1. Висновки  і  рекомендації  Комісій  підлягають  обов 'язковому  розгляду  
органами, підприемствами , установами, організаціями, посадовими  особами, 
яким  вони  адресовані . 

13.2. Про  результати  розгляду  і  вжиті  закоди  повинно  бути  повідомлено  
Комісіям  у  встановлений  ними  строк. 

В  разі  недотримання  визначеник  Комісіею  строків, на  ім'я  голови  Комісії  
відповідними  виконавцями  повинна  подаватися  доповідна  записка  з  
обґрунтуванням  причин  порушення  строків, що  контролюються  Комісіею . 

13.3 Контроль  за  результатами  розгляду  та  вжитими  закодами  на  підставі  
висновків  і  рекомендацій  Комісії  здійснюе  її  секретар, про  що  останній  
інформуе  голову  Комісії. 

13.4. Рішення  щодо  результатів  розгляду  та  вжиті  закоди  на  підставі  
висновків  і  рекомендацій  Комісії  згідно  з  п. 13.1. приймае  голова  Комісії  та  
письмово  повідомляе  голову  Ради, заступників  голови  Ради, а  також  
інформуе  членів  Комісії  на  черговому  засіданні . 

14. Основні  напрямки  діяльності  Комісій  

14.1. Комісія  з  питань  регламенту, етики, законності, контролю  за  
виконанням  рішення  районної  ради, рад  ОТГ  та  депутатської  діяльності. 

Комісія  з  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  
та  взаемодії  і  органами  місцевого  самоврядування  проводить  вивчення, 
попередній  розгляд, готуе  висновки  та/або  рекомендації  з  наступник  питань, 
які  належать  до  повноважень  Ради: 

14.1.1. 	Підготовка 	Положення 	про 	Президію 	Ради; 
14.1.2. Підготовка  Регламенту  Ради, та  контроль  за  його  дотриманням ; 14.1.3. 
Підготовка  Положення  про  постійні  комісії  Бучанської  районної  ради; 
14.1.4. Затвердження  відповідно  до  закону  Положення  про  зміст, опис  та  
порядок 	використання 	символіки 	Бучанського 	району; 
14.1.5. Звітування  постійник  комісій, керівників  органів, які  Рада  утворюе, 
обирае  та  призначае; 
14. 1 .б. Розгляд  запитів  депутатів  з  питань  що  стосуються  питань  регламенту, 
депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  взаемодії  і  органами  
місцевого  самоврядування , підготовка  проектів  рішень  по  ник; 
14.1.7. Прийняття  рішень  щодо  дострокового  припинення  повноважень  
депутата  Ради  в  порядку, встановленому  законодавством ; 
14.1.8. З  процедурник  питань  щодо  прийняття  рішення  про  недовіру  голові  
Бучанськоїрайонної  державної  адміністрації; 
14.1.9. З  процедурник  питань  щодо  внесення  до  Кабінету  Міністрів  України  
пропозицій  щодо  голови  Бучанськоїрайонної  державної  адміністрації; 



14.1.10. Затвердження  відповідно  до  закону  Положення  про  помічника- 
консультанта  депутата  Ради  та  опису  посвідчення  помічника-консультанта  
депутата  Ради; 
14.1.11. За  окремим  дорученням  голови  Ради  розглядаються  пропозиції  щодо  
кандидатур, що  подаються  для  нагородження  Верковною  Радою  України, 
нагрудним  знаком  Бучанської  районної  ради; 
14.1.13. Прийняття  рішення  про  недовіру  голові  районної  державної  
адміністрації; 
14.1.14. Іншик  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  
ради  та  взаемодії  і  органами  місцевого  самоврядування , які  відносяться  до  
компетенції  Ради  законодавством  України  та  відповідають  профілю  Комісії. 

14.2. З  питань  бюджету, фінансів  та  податків. 

Комісія  з  питань  планування, бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій  проводить  вивчення, 
попередній  розгляд, готуе  висновки  та/або  рекомендації  з  наступник  питань, 
які  належать  до  повноважень  Ради: 

14.2.1. Затвердження  структури, чисельності  виконавчого  апарату  Ради, 
витрат  на  утримання  Ради  та  її  виконавчого  апарату; 

14.2.2. Затвердження  програм  соціально -економічного  розвитку  Бучанського  
району, цільовик  програм  з  іншик  питань, заслуковування  звітів  про  їк  
виконання; 

14.2.3. Затвердження  районного  бюджету, внесення  змін  до  нього, 
затвердження  звіту  про  його  виконання  або  прийняття  іншого  рішення  з  
цього  питання; 

14.2.4. Розподіл  переданик  з  державного  бюджету  коштів  у  вигляді  дотацій, 
субвенцій  відповідно  між  районними  бюджетами, місцевими  бюджетами  міст  
районного  значення, сіл, селища; 

14.2.5. Прийняття  за  пропозиціею  відповідник  сільськик, селищник, міськик  
рад  рішень, пов'язаник  зі  створенням  спеціальник  вільник  та  іншик  зон, 
зміною  у  статусі  цик  зон, внесення  до  відповідник  органів  пропозицій  з  цик  
питань  в  частині  бюджету  та  фінансів; 

14.2.6. Заслуковування  звітів  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально -
економічного  розвитку  Бучанського  району, цільовик  програм  з  іншик  
питань, що  фінансуються  з  районного  бюджету; про  виконання  рішення  про  
районний  бюджет, а  також  про  здійснення  районною  державною  



адміністраціею  делегованик  їй  Радою  повноважень  у  сфері  бюджету  та  
фінансів; 

14.2.7. Про  відчуження, передачу  під  заставу  об'ектів  спільної  власності  
територіальник  громад  сіл, селища, міст  району, а  також  придбання  такик  
об'ектів  та  основник  фондів  згідно  з  чинним  законодавством ; здійснення  
контролю  за  виконанням  рішень  Ради  з  цик  питань; 

14.2.8. Про  проведення  модернізації  та  оновлення  основник  фондів  
підприемств  комунальної  власності  з  використанням  інструментів  
ефективного  державного  регулювання  та  ринковик  меканізмів  саморегуляції; 
здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  Ради  з  цик  питань; 

14.2.9. Надання  пільг  підприемствам  спільної  власності  територіальник  
громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району  по  переракуванню  частини  
орендної  плати  до  районного  бюджету  Бучанського  району  та  пільги  по  
сплаті  орендної  плати  орендарям  майна  спільної  власності; 

14.2.10. Організовуе  та/або  здійснюе  перевірку  річного  звіту  про  виконання  
районного  бюджету  Бучанського  району; 

14.2.11. Організовуе  та/або  здійснюе  контроль  за  своечасним  формуванням  
докідної  та  виконанням  видаткової  частин  районного  бюджету, витрачанням  
коштів  з  районного  бюджету, у  тому  числі  за  цільовим  призначенням, 
результативністю  та  ефективністю; 

14.2.12. Іншик  питань  бюджету  та  фінансів, які  відносяться  до  компетенції  
Ради  законодавством  України  та  відповідають  профілю  Комісії; 

14.2.13. Вивчення  та  винесення  на  розгляд  Ради  програм  соціально -
економічного  розвитку  Бучанського  району; 

14.2.14. Здійснення  контролю  за  виконанням  затвердженик  програм  
соціально -економічного  розвитку  Бучанського  району, заслуковування  на  
своїк  засіданняк  інформації  щодо  їк  реалізації, надання  висновків  щодо  їк  
виконання; 

14.2.15. Участь  у  розробці  та  затвердження  Стратегії  економічного  та  
соціального  розвитку  Бучанського  району, заслуковування  звітів  та  надання  
висновків  щодо  її  виконання; 

14.2.16. Затвердження  проектів  змін  до  програм  соціально-економічного  
Бучанського  району; 



14.2.17. Затвердження  цільовик  програм, які  впливають  на  соціально - 
економічний  розвиток  Бучанського  району  та  проектів  змін  до  цільовик  
програм; заслуковування  звітів  та  надання  висновків  щодо  їк  виконання; 

14.2.18. Вивчення  відповідності  проектів  районного  бюджету  програмам  
економічного, соціального  розвитку  району; 

14.2.19. Сприяння  залученню  інвестиційник  ресурсів  у  розвиток  економіки  
району, реалізації  інноваційник  програм; 

14.2.19. Вивчення  та  підготовка  питань  про  стан  і  розвиток  інвестицій  в  
Бучанському  районі, інші  питання  за  напрямками  діяльності  Комісії, що  
вносяться  на  розгляд  Ради, розробка  проектів  рішень  Ради  і  підготовка  
висновків  з  цик  питань, виступи  на  сесіяк  Ради  з  доповідями  і  
співдоповідями; 

14.2.20. Розробка  пропозицій  щодо  підвищення  ділової  активності, створення  
сприятливик  умов  економічному  розвитку  району; 

14.2.21. Вивчення  передового  досвіду  у  сфері  інноваційно -інвестиційної  
політики  та  його  поширення; 

14.2.22. Забезпечення  збалансованого  економічного  та  соціального  розвитку  
відповідної  громади, внесення  пропозиції  щодо  корегування  генерального  
плану, ефективного  використання  трудовик  і  фінансовик  ресурсів; 

14.2.23. Сприяння  зовнішньоекономічним  зв'язкам  підприемств, установ  та  
організацій, інвестиційній  діяльності  на  відповідній  території, створення  
спільник  з  іноземними  партнерами  підприемств  виробничої  і  соціальної  
інфраструктури  та  іншик  об'ектів, залученню  інвестицій  для  створення  
робочик  місць; 

14.2.24. Ініціювання  змін  щодо  розмірів  плати  за  користування  природними  
ресурсами, що  е  у  комунальній  власності; 

14.2.25. Розгляд  питань  щодо  зміни  розмірів  ставок  місцевик  податків  і  
зборів, процедури  їк  стягнення  та  перелік  органів, що  стягуватимуть  ці  
місцеві  податки  та  збори. 

14.2.26. Попередній  розгляд  та  погодження  інвестиційник  проектів  та  
пропозиції  щодо  їк  реалізації; 

14.2.27. Ініціювання  щодо  залучення  на  договірник  засадак  підприемств, 
установ  та  організацій  незалежно  від  форм  власності  до  участі  у  
комплексному  соціально -економічному  розвитку  громади; 



14.2.28. Забезпечення  координації  інтересів  суб'ектів  господарювання , що  
діють  на  відповідній  території, їк  об'еднань, професійник  спілок  та  
роботодавців; 

14.2.29. забезпечення  дерегуляції  та  спрощення  процедур  економічної  
діяльності  в  межак  компетенції  органу  місцевого  самоврядування  

14.2.30. Іншик  питань  планування, бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально -економічного  розвитку  та  інвестицій, які  відносяться  до  
компетенції  Ради  законодавством  України  та  відповідають  профілю  Комісії. 

14.3. 3 питань  комунальної  власності, побутового  обслуговування  та  
житлово-комунального  господарства; 

Комісія  з  питань  комунальної  власності, побутового  обслуговування  та  
житлово-комунального  господарства  проводить  вивчення, попередній  
розгляд, готуе  висновки  та/або  рекомендації  з  наступник  питань, які  
належать  до  повноважень  Ради: 

14.3.1. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  у  сфері  комунальної  власності, приватизації  та  
житлово-комунального  господарства, цільовик  програм  з  цик  питань, 
заслуковування  звітів  про  їк  виконання; 

14.3.2. Про  продаж, передачу  в  оренду, концесію  або  під  заставу  об'ектів  
комунальної  власності, які  забезпечують  спільні  потреби  територіальник  
громад  і  перебувають  в  управлінні  Ради, а  також  придбання  такик  об'ектів  в  
установленому  законом  порядку; 

14.3.3. Вирішення  в  установленому  законом  порядку  питань  щодо  управління  
об'ектами  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  
Бучанськогорайону; 

14.3 .4.Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  заступників, 
керівників  управлінь, віддшів  та  іншик  структурник  підроздшів  раионноі  
державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально -економічного  та  
культурного  розвитку  району  з  питань  комунальної  власності, приватизації  
та  житлово-комунального  господарства, рішень  Ради  із  зазначеник  питань, а  
також  про  здійснення  районною  державною  адміністраціею  делегованик  
Радою  повноважень  у  сфері  комунальної  власності, приватизації  та  житлово-
комунального  господарства; 

14.3.5 Прийняття  рішень  про  звернення  до  суду  щодо  визнання  незаконними  
актів  місцевик  органів  виконавчої  влади, підприемств, установ  та  організацій, 
з  питань  управління  комунальною  власністю, приватизації  та  житлово- 



комунального, які  обмежують  права  територіальник  громад  у  сфері  їк  
спільник  інтересів, а  також  повноваження  Ради  та  її  органів; 

14.3.6. Надання  згоди  на  передачу  об'ектів  з  державної  власності  у  спільну  
власність  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району  та  
прийняття  рішень  про  передачу  об'ектів  права  спільної  власності  
територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району  у  державну  
власність, а  також  щодо  придбання  об'ектів  державної  власності; 

14.3.7. Прийняття  рішень  щодо  утворення, реорганізації, ліквідації, 
перепрофілювання  об'ектів  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Бучанськогорайону ; 

14.3.8. Затвердження  та  внесення  змін  до  статутів  (положень) підприемств  
(об'еднань), закладів, установ  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Бучанського  району; 

14.3.9. Прийняття  рішень  щодо  передачі  окремик  об'ектів  спільної  власності  
територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району  у  комунальну  
власність  відповідник  територіальник  громад  Бучанського  району, а  також  
щодо  прийняття  об'ектів  комунальної  власності  відповідник  територіальник  
громад  Бучанського  району  до  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Бучанського  району; 

14.3.10. Надання  пільг  підприемствам  спільної  власності  територіальник  
громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району  по  переракуванню  частини  
орендної  плати  до  районного  бюджету  Бучанського  району  а  також  надання  
пільги  по  сплаті  орендної  плати; 

14.3.11. Надання  дозволу  на  списання, відчуження, приватизацію  об'ектів  
спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  
району  в  установленому  порядку; 

14.3.12. Розгляд  актів  оцінки  майна  спільної  власності  територіальник  громад  
сіл, селища, міст  Бучанського  району, що  передаеться  в  оренду; 

14.3.13. Встановлення  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги, які  
надаються  підприемствами , що  перебувають  у  спільній  власності  
територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району, а  також  
суб' ектами  господарювання , що  здійснюють  управління  (експлуатацію ) 
цілісними  майновими  комплексами  такик  підприемств; 

14.3.14. Про  відчуження, передачу  в  оренду, концесію  або  під  заставу  
об'ектів  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  
Бучанського  району  у  сфері  паливно-енергетичного  забезпечення, 



транспорту, телекомунікацій , зв'язку  та  інформатики, а  також  питань  про  
придбання  зазначеник  об'ектів  в  установленому  законом  порядку; 

14.3.15. Попередньо  розглядае  та  погоджуе  кандидатури  на  посади  керівників  
суб' ектів  господарювання  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Бучанського  району; 

1 4 . 3. 1 б. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  у  сфері  паливно-енергетичного  забезпечення  та  
впровадження  енергозберігаючик  текнологій, цільовик  програм  з  цик  питань, 
заслуковування  звітів  про  їк  виконання; 

14.3.17. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально -
економічного  та  культурного  розвитку  району  з  питань  паливно- 
енергетичного  забезпечення  та  впровадження  енергозберігаючик  текнологій, 
рішень  Ради  із  зазначеник  питань, а  також  про  здійснення  державною  
адміністраціею  делегованик  їй  Радою  повноважень  у  сфері  паливно- 
енергетичного  забезпечення  та  впровадження  енергозберігаючик  текнологій; 

14.3.18. Питань, що  стосуються  експлуатації, ремонту, відновлення, 
розширення  прокладання  мережі  трубопроводів  на  території  Бучанського  
району; 

14.3.19. Затвердження  районного  бюджету  в  частині  фінансування  паливно- 
енергетичного  забезпечення  та  енергозберігаючик  текнологій, внесення  змін  
до  нього, затвердження  звіту  про  його  виконання; 

14.3.20. Здійснюе  координацію  закодів  з  енергозбереження , які  
реалізовуються  у  відповідній  громаді; 

14.3.21. Іншик  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  
комунальник  підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно- 
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючик  текнологій, які  відносяться  
до  компетенції  Ради  законодавством  України  та  відповідають  профілю  
Комісії. 

14.4. З  питань  земельних  відносин, сільського  та  лісового  господарства; 

Комісія  з  питань  земельник  відносин, сільського  та  лісового  господарства  
проводить  вивчення, попередній  розгляд, готуе  висновки  та/або  рекомендації  
з  наступник  питань, які  належать  до  повноважень  Ради: 

14.4.1. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  у  сфері  земельник  відносин  та  розвитку  



інфраструктурник  об'ектів, цільовик  програм  з  цик  питань, заслуковування  
звітів  про  їк  виконання; 

14.4.2. Вирішення  відповідно  до  закону  питань  регулювання  земельник  
відносин; 

14.4.3. Вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  надання  дозволу  на  
спеціальне  використання  природник  ресурсів  районного  значення, а  також  
про  скасування  такого  дозволу; 

14.4.4. Прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об'ектів  природно- 
заповідного  фонду  місцевого  значення  та  іншик  територій, що  підлягають  
особливій  окороні; внесення  пропозицій  до  відповідник  державник  органів  
про  оголошення  природник  та  іншик  об'ектів, що  мають  екологічну, 
історичну, культурну  або  наукову  цінність, пам'ятками  історії  або  культури, 
які  окороняються  законом; 

14.4.5. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  заступників, 
керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  районної  
державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально -економічного  та  
культурного  розвитку  Бучанського  району  з  питань  земельник  відносин  та  
розвитку  інфраструктурник  об'ектів, рішень  Ради  із  зазначеник  питань, а  
також  про  здійснення  районною  державною  адміністраціею  делегованик  їй  
Радою  повноважень  у  сфері  земельник  відносин; 

14.4.6. Розроблення  проектів  рішень  про  віднесення  лісів  до  категорії  
закищеності, а  також  про  поділ  лісів  за  розрядами  такс  у  випадкак  і  порядку, 
передбаченикзаконом; 

14.4.7. Підготовки  пропозицій  для  прийняття  рішень  Радою  і  наступного  
внесення  в  установленому  порядку  та  відповідно  до  закону  до  Верковної  
Ради  України, Кабінету  Міністрів  України, Президента  України  щодо  
вдосконалення  чинного  законодавства  з  питань  земельник  відносин; 

14.4.8. Забезпечення  реалізації  державної  політики  в  галузі  використання  та  
окорони  земель; 

14.4.9. Забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  лісовик  відносин; 

14.4.10. Затвердження  регіональної  програми  використання  земель, 
підвищення  родючості  rрунтів, окорони  земель, заслуковування  звіту  про  її  
виконання; 

14.4.11. Надання  мисливськик  угідь  у  користування; 



14.4.12. Внесення  до  Верковної  Ради  України  пропозицій  щодо  встановлення  
та  зміни  меж  селища, сіл, міст; 

14.4.13. Підготовки  до  Верковної  Ради  України  подання  про  погодження  
матеріалів  вилучення  (викупу) земельник  ділянок  особливо  цінник  земель, 
що  перебувають  у  власності  громадян  і  юридичник  осіб; 

14.4.14. Надання  пропозицій  Верковній  Раді  України  щодо  вилучення  
особливо  цінник  земель  із  земель  комунальної  власності; 

14.4.15. Погодження  загальнодержавник  програм  використання  та  окорони  
земель, участь  у  їк  реалізації  на  відповідній  території; 

14.4.16. Забезпечення  реалізації  державної  політики  у  галузі  використання  і  
окорони  вод  та  відтворення  водник  ресурсів; 

14.4.17. Затвердження  регіональник  програм  використання  і  окорони  вод  та  
відтворення  водник  ресурсів, участі  в  їк  реалізації; 

14.4.18. Надання  надр  у  користування  для  розробки  родовищ  корисник  
копалин  місцевого  значення; 

14.4.19. Погодження  клопотань  про  надання  надр  у  користування  з  метою  
геологічного  вивчення, розробки  родовищ  корисник  копалин  
загальнодержавного  значення, а  також  для  цілей, не  пов'язаник  з  
видобуванням  корисник  копалин; 

14.4.20. Розробки, затвердження  та  реалізації  місцевик  програм  розвитку  
мінерально -сировинної  бази, раціонального  використання  і  окорони  надр; 

14.4.21. Затвердження  районного  бюджету  в  частині  фінансування  
інфраструктури  району, внесення  змін  до  нього, затвердження  звіту  про  його  
виконання; 

14.4.22. Затвердження  відповідно  до  законодавства  України  правил  забудови  
і  благоустрою  населеник  пунктів  Бучанського  району; 

14.4.23. Попередньо  розглядае  кандидатури  на  посади  керівників  закладів  
спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  
району  відповідно  до  профілю  комісії; 

14.4.24. Затвердження  районного  бюджету  в  частині  фінансування  
капітального  будівництва, внесення  змін  до  нього, затвердження  звіту  про  
його  виконання; 



14.4.25. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально -
економічного  та  культурного  розвитку  району  з  будівництва, рішень  Ради  із  
зазначеник  питань, а  також  про  здійснення  районною  державною  
адміністраціею  делегованик  їй  Радою  повноважень  у  сфері  капітального  
будівництва; 

14.4.26. Прийняття  рішень  щодо  делегування  районній  державній  
адміністрації  окремик  повноважень  Ради  у  сфері  будівництва; 

14.4.27. Іншик  питань  капітального  будівництва, які  відносяться  до  
компетенції  Ради  законодавством  України  та  відповідають  профілю  Комісії; 

14.4.28. Затвердження  районного  бюджету  в  частині  фінансування  
капітального  будівництва, внесення  змін  до  нього, затвердження  звіту  про  
його  виконання; 

14.4.29. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанської  району  у  сфері  будівництва, цільовик  програм  з  цик  
питань, заслуковування  звітів  про  їк  виконання; 

14.4.30. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  у  сфері  агропромислового  комплексу  та  
цільовик  програм  з  цик  питань, що  відносяться  до  відання  Комісії; 
заслуковування  звітів  про  їк  виконання; 

14.4.31. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально -
економічного  та  культурного  розвитку  Бучанськогорайону  з  питань  
агропромислового  комплексу, рішень  Ради  із  зазначеник  питань, а  також  про  
здійснення  районною  державною  адміністраціею  делегованик  їй  Радою  
повноважень  у  сфері  агропромислового  розвитку; 

14.4.32. Розроблення  проектів  рішень  з  питань  агропромислового  розвитку  в  
частині  боротьби  зі  стикійним  ликом  та  епізоотіями; 

14.4.33. Розвиток  галузей  агропромислового  комплексу  району, закист  
інтересів  суб' ектів  господарювання  на  внутрішньому  ринку, посилення  
експортник  можливостей  суб'ектів  агропромислового  комплексу; 

14.4.34. 	Зміцнення 	матеріально -текнічної 	бази 	підприемств  
агропромислового  комплексу; 



14.4.35. Розробка  плану  роботи  Ради  з  питань, що  стосуються  окорони  
навколишнього  природного  середовища, відтворення, раціонального  
використання  та  окорони  природник  ресурсів, поводження  з  відкодами, 
ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи, надзвичайник  ситуацій  в  
району, та  заслуковування  звіту  про  його  виконання  з  вищезазначеник  
питань; 

1 4 . 4 . 3 б. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  у  сфері  екології; 

14.4.37. Затвердження  районного  бюджету  та  внесення  змін  до  нього  у  
частині  фінансування  Переліку  закодів  з  окорони  навколишнього  природного  
середовища, відтворення, раціонального  використання  та  окорони  природник  
ресурсів, поводження  з  відкодами; затвердження  звіту  про  виконання  
районного  бюджету  з  вищезазначеник  напрямів  фінансування; 

14.4.38. Вирішення  відповідно  до  закону  питань  екології  та  ліквідації  
наслідків  аварії  на  ЧАЕС, іншик  надзвичайник  ситуацій, а  також  питань, 
пов'язаник  з  розподілом  переданик  з  державного  бюджету  коштів  у  вигляді  
дотацій, субвенцій  відповідно  між  бюджетами  сіл, селища, міст  районного  
значення  - виключно  за  напрямками  фінансування  закодів  у  галузі  окорони  
навколишнього  природного  середовища, відтворення, раціонального  
використання  та  окорони  природник  ресурсів, поводження  з  відкодами, 
ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та  іншик  надзвичайник  
ситуацій; 

14.4.39. Забезпечення  реалізації  державної  політики  в  галузі  окорони  земель, 
регулювання  земельник  відносин, затвердження  регіональної  програми  
раціонального  використання  земель, підвищення  родючості  rрунтів; 

14.4.40. Запобігання  забрудненню  земель, зниженню  родючості  rрунтів, 
своечасному  виявленню  та  усуненню  такик  порушень; 

14.4.41. Вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  надання  дозволу  на  
спеціальне  використання  природник  ресурсів  районного  значення, а  також  
про  скасування  такого  дозволу; 

14.4.42. Забезпечення  реалізації  державної  політики  та  розробки  й  
затвердження  регіональник  програм  у  галузі  використання  і  окорони  вод  та  
відтворення  водник  ресурсів, участі  в  їк  реалізації; 

14.4.43. Встановлення  правил  користування  водозабірними  спорудами, 
призначеними  для  задоволення  питник, побутовик  та  іншик  потреб  
населення, зон  санітарної  окорони  джерел  водопостачання , обмеження  або  
заборони  використання  підприемствами  питної  води  у  промисловик  ціляк; 



14.4.44. Затвердження  проектів  зон  санітарної  окорони  господарсько - питник  
водозаборів  на  території  району; 

14.4.45. Віднесення  водник  об'ектів  місцевого  значення, які  знакодяться  на  
території  району, до  об'ектів  природно-заповідного  фонду  чи  до  відповідник  
категорій  особливої  окорони; 

14.4.46. Затвердження  правил  користування  маломірними  суднами  на  водник  
об'ектак  на  території  району; 

14.4.47. Організації  роботи, пов'язаної  з  ліквідаціею  наслідків  аварій  та  
стикійного  лика  на  території  району, погіршенням  якості  вод  або  їк  
шкідливою  діею, залучення  до  ціеї  роботи  підприемств, установ  і  організацій  
в  порядку, передбаченому  законодавством ; 

14.4.48. Здійснення  контролю  за  використанням  і  окороною  вод  та  
відтворенням  водник  ресурсів  на  території  району; 

14.4.49. Інформування  населення  про  екологічний  стан  об'ектів  на  території  
району, його  зміну  та  про  проведення  природоокоронник  закодів; 

14.4.50. Прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об'ектів  природно- 
заповідного  фонду  місцевого  значення  та  іншик  територій, що  підлягають  
особливій  окороні; внесення  пропозицій  до  відповідник  державник  органів  
щодо  оголошення  природник  та  іншик  об'ектів, що  мають  екологічну, 
історичну, культурну  або  наукову  цінність, пам'ятками  історії  або  культури, 
які  окороняються  законом; 

14.4.51. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
Бучанськоїрайонної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  
соціально -економічного  та  культурного  розвитку  Бучанського  району  з  
питань  екології  та  ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи, рішень  
Ради  із  зазначеник  питань, а  також  про  здійснення  районною  державною  
адміністраціею  делегованик  їй  Радою  повноважень  у  сфері  екології  та  
ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи; 

14.4.52. Звернення  до  суду  щодо  оспорювання  актів, дій, бездіяльності  
місцевик  органів  виконавчоі  влади, пщприемств, установ, організацш  
виключно  у  галузі  окорони  навколишнього  природного  середовища, 
відтворення, раціонального  використання  та  окорони  природник  ресурсів, 
поводження  з  відкодами, ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи; 

14.4.53. Погодження  призначення  і  звільнення  керівників  підприемств, 
установ, що  перебувають  в  управлінні  Ради  та  здійснюють  діяльність  у  сфері  



поводження  з  вщкодами, окорони  довкшля  та  раціонального  використання  
природник  ресурсів; 

14.4.54. Розробки, затвердження  та  реалізації  місцевик  програм  розвитку  
мінерально -сировинної  бази, раціонального  використання  і  окорони  надр  на  
території  району; 

14.4.55. Погодження  клопотань  про  надання  надр  у  користування  з  метою  
геологічного  вивчення, розробки  родовищ  корисник  копалин  місцевого  та  
загальнодержавного  значення, видобування, а  також  для  цілей, не  пов'язаник  
з  видобуванням  корисник  копалин; 

14.4.56. Припинення  права  користування  ділянкою  надр  у  випадкак  і  в  
порядку, передбаченик  законодавством  України; 

14.4.57. Затвердження  Переліку  видів  рослин, що  підлягають  особливій  
окороні  на  території  району, та  Положення  про  нього; 

14.4.58. Розміщення  на  території  району  ядерник  установок  і  об'ектів, 
призначеник  для  поводження  з  радіоактивними  вщкодами, викодячи  з  
інтересів  громадян, які  проживають  на  цій  території, та  соціально - 
економічного  розвитку  територій  у  порядку, визначеному  законодавством  
України; 

14.4.59. Екологічної  експертизи  проектів  розміщення, будівництва  і  зняття  з  
експлуатації  ядерник  установок  і  об'ектів, призначеник  для  поводження  з  
радіоактивними  відкодами, розташованик  на  території  району; 

14.4.60. Здійснення  контролю  за  раціональним  використанням  та  безпечним  
поводженням  з  відкодами, виконанням  вимог  законодавства  про  відкоди  на  
території  району; 

14.4.61. Організації  на  території  району  збирання  і  видалення  побутовик  
відкодів, створення  полігонів  для  їк  закоронення, а  також  організації  
роздільного  збирання  корисник  компонентів  цик  відкодів; 

14.4.62. Затвердження  обласник  програм  поводження  з  відкодами; здійснення  
контролю  за  їк  виконанням; 

14.4.63. 	Стимулювання 	відповідно 	до 	законодавства 	суб' ектів  
господарювання , які  здійснюють  діяльність  у  сфері  поводження  з  відкодами  
на  території  району; 

14.4.64. Розміщення  на  території  району  об'ектів  поводження  з  відкодами, 
провадження  екологічно  небезпечної  діяльності  та  іншик  об'ектів  сфери  
окорони  довкшля; 



14.4.65. Ліквідації  несанкціонованик  і  неконтрольованик  звалищ  відкодів  на  
території  району; 

14.4.66. Створення  необкідник  умов  для  стимулювання  залучення  населення  
до  роздільного  збирання  і  заготівлі  окремик  видів  відкодів  як  вторинної  
сировини; 

14.4.67. Визначення  режиму  використання  безказяйник  відкодів  на  території  
району, про  здійснення  їк  обліку, їк  комплексне  використання  та  поводження  
з  НИМИ; 

14.4.68. Затвердження  Положення  про  районний  фонд  окорони  
навколишнього  природного  середовища; визначення  Радою  джерел  
фінансування  фонду, Не  пов'язаник  з  фінансуванняМ  з  Державного  бюджету  
України, визначення  Радою  напрямків  та  використання  коштів  фонду; 

14.4.69. Організації  та  проведення  екологічник  експертиз, визначення  Радою  
граничник  розмірів  відракувань  на  їк  проведення  з  районного  фонду  окорони  
навколишнього  природного  середовища; 

14.4.70. Затвердження  правил  забудови  і  благоустрою  населеник  пунктів  
Бучанського  району; 

14.4.71. Прийняття  у  межак, що  визначаються  законами, рішень  з  питань  
боротьби  зі  стикійним  ликом, епідеміями, епізоотіями; 

14.4.72. Прийняття  рішень  про  віднесення  лісів  до  категорії  закисності, а  
також  про  поділ  лісів  за  розрядами  такс  у  випадкак  і  порядку, передбаченик  
законом; 

14.4.73. Розгляд  питань, надання  висновків  та  підготовка  проектів  рішень  про  
встановлення  окоронник  та  санітарно-закисник  зон; 

14.4.74. Іншик  питань  земельник  відносин, містобудування, капітального  
будівництва, агропромислового  комплексу, окорони  навколишнього  
середовища  та  екології, які  відносяться  до  компетенції  Ради  законодавством  
України  та  відповідають  профілю  Комісії. 

14.5. З  гуманітарних  питань, у  справах  сім'ї  та  молоді, соціального  
захисту, охорони  здоров 'я, освіти, культури  та  релігійних  відносин. 

Комісія  з  гуманітарник  питань, у  справак  сім'ї  та  молоді, соціального  
закисту, окорони  здоров 'я, освіти, культури  та  релігійник  відносин  
проводить  вивчення, попередній  розгляд, готуе  висновки  та/або  рекомендації  
з  наступник  питань, які  належать  до  повноважень  Ради: 



14.5.1. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  у  сфері  освіти, науки, культури, дуковності  та  
історії, цільовик  програм  з  цик  питань, заслуковування  звітів  про  їк  
виконання; 

14.5.2. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  заступників, 
керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  районної  
державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально -економічного  
розвитку  з  питань  освіти, науки, культури, дуковності  та  історії, рішень  Ради  
із  зазначеник  питань, а  також  про  здійснення  районною  державною  
адміністраціею  делегованик  їй  Радою  повноважень  у  сфері  освіти, науки, 
культури, дуковності  та  історії; 

14.5.3. Розгляд  питань  щодо  присвоення  закладам  освіти, науки, культури, 
дуковності  та  історії, що  е  об' ектами  спільної  власності  територіальник  
громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району  , імен  видатник  діячів; 

14.5.4. Прийняття  рішень  щодо  утворення, реорганізації, ліквідації, 
перепрофілювання  об'ектів  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Бучанського  району  у  галузі  освіти, науки, культури, дуковності  
та  історії; 

14.5.5. Затвердження  та  внесення  змін  до  статутів  (положень) об'ектів  
спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  
району  у  галузі  освіти, науки, культури, дуковності  та  історії  і  призначення  
керівників  такик  закладів; 

1 4 . 5 . б. Внесення  пропозицій  до  відповідник  державник  органів  про  
оголошення  природник  та  іншик  об'ектів, що  мають  історичну, культурну  
або  наукову  цінність, пам'ятками  історії  або  культури, які  окороняються  
законом; 

14.5.7. Розвитку  мережі  музеїв  і  бібліотек  спільної  власності  територіальник  
громад  сіл, селища, міст  Бучанського  району  , формуванню  їк  фондів; 

14.5.8. Відродження  осередків  традиційної  народної  творчості, кудожнік  
промислів  і  ремесел, створення  музеїв  народної  творчості  та  побуту, шкіл  
народного  мистецтва, фольклорно -етнографічник  ансамблів; 

14.5.9. Забезпечення  осіб, що  належать  до  меншин, повною  мірою  та  
ефективно  здійснювати  свої  права  людини  та  основні  свободи  без  будь-якої  
дискримінації  і  на  підставі  повної  рівності  перед  законом; 

14.5.10. Створення  сприятливик  умов, які  дозволять  особам, що  належать  до  
меншин, виражати  свої  особливості  та  розвивати  свою  культуру, мову, 
історію, традиції  та  звичаї; 



14.5.11. Популяризація  культурної  спадщини  серед  населення, її  вивчення  
дітьми  та  молоддю; 

14.5.12. Співпраця  з  профільними  управліннями  районної  державної  
адміністрації; 

14.5.13. Прийняття  рішень  щодо  утворення, реорганізації, ліквідації, 
перепрофілювання  об'ектів  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Бучанського  району  ; 

14.5.14. Попередньо  розглядае  кандидатури  на  посади  керівників  закладів  
спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  
району  відповідно  до  профілю  комісії; 

14.5.15. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  з  питань  сім' ї, молодіжної  політики, фізичної  
культури, спорту  та  туризму  та  цільовик  програм  з  цик  питань, що  
відносяться  до  відання  Комісії; заслуковування  звітів  про  їк  виконання; 

1 4 . 5. 1 б. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально - 
економічного  розвитку  з  питань  сім'ї, молодіжної  політики, фізичної  
культури, спорту, туризму, рішень  Ради  із  зазначеник  питань, а  також  про  
здійснення  районною  державною  адміністраціею  делегованик  їй  Радою  
повноважень  у  сфері  сім' ї, молодіжної  політики, фізичної  культури, спорту, 
туризму; 

14.5.17. Розгляд  питань  щодо  присвоення  закладам  сім'ї, молодіжної  
політики, фізичної  культури, спорту, туризму, що  е  об'ектами  спільної  
власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанськогорайону  , імен  
видатник  діячів; 

14.5.18. Прийняття  рішень  щодо  утворення, реорганізації, ліквідації, 
перепрофілювання  об'ектів  спільної  власності  територіальник  громад  сіл, 
селища, міст  Бучанського  району  у  галузі  сім'ї, молодіжної  політики, 
фізичної  культури, спорту, туризму; 

14.5.19. Затвердження  та  внесення  змін  до  статутів  (положень) об'ектів  
спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  
району  у  галузі  сім'ї, молодіжної  політики, фізичної  культури, спорту  та  
туризму; 

14.5.20. Внесення  пропозицій  до  відповідник  державник  органів  про  
оголошення  природник  та  іншик  об'ектів, що  мають  історичну, культурну  



або  наукову  цінність, пам'ятками  історії  або  культури, які  окороняються  
законом; 

14.5.21. Популяризація  спортивного  способу  та  здорового  способу  життя  
серед  населення, її  вивчення  дітьми  та  молоддю; 

14.5.22. Співпраця  з  профільними  управліннями  районної  державної  
адміністрації; 

14.5.23. Попередньо  розглядае  кандидатури  на  посади  керівників  закладів  
спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Бучанського  
району  відповідно  до  профілю  комісії; 

14.5.24. Іншик  питань, які  відносяться  до  компетенції  Ради  законодавством  
України  та  відповідають  профілю  Комісії. 

14.6. 3 питань  екології, раціонального  природокористування  та  
використання  природних  ресурсів; 

Комісія  з  екології, раціонального  природокористування  та  використання  
природник  ресурсів  проводить  вивчення, попередній  розгляд, готуе  висновки  
та/або  рекомендації  з  наступник  питань, які  належать  до  повноважень  Ради: 

14.6.1. затвердження  програм  соціально-економічного  розвитку  району  у  
сфері  агропромислового  розвитку  та  земельник  відносин, цільовик  програм  з  
цик  питань, заслуковування  звітів  про  їк  виконання; 

14.6.2. вирішення  за  дорученням  ради  питань  у  сфері  агропромислового  
розвитку  та  земельник  відносин  про  продаж, передачу  в  оренду, концесію  
або  під  заставу  об'ектів  комунальної  власності, які  забезпечують  спільні  
потреби  територіальник  громад  і  перебувають  в  управлінні  ради, а  також  
придбання  такик  об'ектів  в  установленому  законом  порядку; 
14.6.3. вирішення  відповідно  до  закону  питань  регулювання  земельник  
відносин, надання  дозволу  на  спеціальне  використання  природник  ресурсів  
місцевого  значення, 
14.6.3. вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  надання  дозволу  на  
спеціальне  використання  природник  ресурсів  місцевого  значення, а  також  
про  скасування  такого  дозволу; 
14.6.4. прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об'ектів  природно- 
заповідного  фонду  місцевого  значення  та  іншик  територій, що  підлягають  
особливій  окороні; внесення  пропозицій  до  відповідник  державник  органів  
про  оголошення  природник  та  іншик  об'ектів, що  мають  екологічну, 
історичну, культурну  або  наукову  цінність, пам'ятками  історії  або  культури, 
які  окороняються  законом; 
14.6.5. встановлення  правил  користування  водозабірними  спорудами, 
призначеними  для  задоволення  питник, побутовик  та  іншик  потреб  



населення, зон  санітарної  окорони  джерел  водопостачання , обмеження  або  
заборони  використання  підприемствами  питної  води  у  промисловик  ціляк; 
14.6.6. прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об'ектів  природно- 
заповідного  фонду  місцевого  значення  та  іншик  територій, що  підлягають  
особливій  окороні; внесення  пропозицій  до  відповідник  державник  органів  
про  оголошення  природник  та  іншик  об'ектів, що  мають  екологічну  цінність, 
які  окороняються  законом; 
14.6.7. звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально - 
економічного  розвитку  з  питань  агропромислового  розвитку, земельник  
відносин,екології, надзвичайник  ситуацій, ліквідації  наслідків  
Чорнобильської  катастрофи, рішень  ради  із  зазначеник  питань, а  також  про  
здійснення  районною  державною  адміністраціею  делегованик  їй  радою  
повноважень  у  сфері  агропромислового  розвитку, земельник  відносин  та  
екології. 
14.6.8. розроблення  проектів  рішень  в  межак, що  визначаються  законами, з  
питань  агропромислового  розвитку, земельник  відносин, екології  в  частині  
боротьби  зі  стикійним  ликом, епідеміями, епізоотіями, які  передбачають  за  їк  
порушення  адміністративну  відповідальність ; 
14.6.9. розроблення  проектів  рішень  про  віднесення  лісів  до  категорії  
закисності, а  також  про  поділ  лісів  за  розрядами  у  випадкак  і  порядку, 
передбаченикзаконом; 
14.6.10. іншик  питань  екології, надзвичайник  ситуацій, проблем  
Чорнобильської  катастрофи, які  відносяться  до  компетенції  ради  чинним  
законодавством  України, що  відповідають  профілю  комісії. 

14.7. З  правових  питань, питань  захисту  прав  людини, ветеранів  війни, 
учасників  АТО, правопорядку  та  антикорупційної  політики. 

Комісія  з  правовик  питань, питань  закисту  прав  людини, ветеранів  війни, 
учасників  АТО, правопорядку  та  антикорупційної  політики  проводить  
вивчення, попередній  розгляд, готуе  висновки  та/або  рекомендації  з  
наступник  питань, які  належать  до  повноважень  Ради: 

14.7.1. Затвердження  цільовик  програм  з  питань  законності, правопорядку, 
взаемодії  з  правоокоронними  органами, боротьби  з  корупціею  та  
регуляторної  політики, заслуковування  звітів  про  їк  виконання; 

14.7.2. Заслуковування  інформації  прокурорів  та  керівників  органів  
внутрішнік  справ  про  стан  законності, боротьби  зі  злочинністю, окорони  
громадського  порядку  та  результати  діяльності  на  відповідній  території; 

14.7.3. Розробка  закодів  протидії  корупції  та  контролю  за  додержанням  
органами  місцевого  самоврядування , підприемствами , установами, 



організаціями, розташованими  на  території  Бучанського  району, 
антикорупційного  законодавства; 

14.7.4. Внесення  пропозицій  до  проекту  плану  роботи  ради  та  здійснення  
контролю  за  їк  виконанням; 

14.7.5. Внесення  пропозицій  на  розгляд  ради  щодо  сприяння  діяльності  
органів  суду, прокуратури, юстиції, служби  безпеки, внутрішнік  справ, 
адвокатури; 

14.7.6. Розгляд  позовів  прокуратури  на  рішення  та  дії  ради; 

14.7.7. Розгляд  інформації  виконавчого  апарату  ради  щодо  стану  розгляду  
справ  у  судак  за  участю  районної  ради  та  підготовка  відповідник  пропозицій, 
висновків  та  рекомендацій  щодо  прийняття  відповідник  рішень; 

14.7.8. Здійснення  контролю  щодо  запобігання  та  врегулювання  конфлікту  
інтересів, поводження  з  майном, що  може  бути  неправомірною  вигодою  та  
подарунками; 

14.7.9. Проведення  антикорупційної  експертизи  проектів  та  чинник  актів  
(рішень) Ради  шляком  їк  аналізу  на  предмет  законності  та  відповідності  26 

антикорупційному  законодавству  України, підготовка  відповідник  висновків, 
що  супроводжують  проект  рішення  Ради. Видання  такик  висновків  е  
обов'язковим  за  зверненням  голови  Ради; 

14.7.10. Ініціювання  заслуковування  на  пленарник  засіданняк  Ради  звітів  
постійник  та  тимчасовик  контрольник  комісій; 

14.7.11. Проведення  попереднього  розгляду  звітів  голови  районної  державної  
адміністраціі, иого  заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  
структурник  підрозділів  районної  державної  адміністрації  про  виконання  
програм  соціально -економічного  та  культурного  розвитку, бюджету, рішень  
ради  із  зазначеник  питань, а  також  про  здійснення  районною  державною  
адміністраціею  делегованик  їй  радою  повноважень  та  підготовка  з  цик  
питань  відповідник  висновків  та  рекомендацій  на  розгляд  районної  ради; 

14.7.12. Проведення  вивчення, попереднього  розгляду  та  підготовки  
висновків  та/або  рекомендацій  на  розгляд  сесії  районної  ради  щодо  
прийняття  рішення  про  недовіру  голові  районної  державної  адміністрації, 
прийняття  рішення  про  звільнення  голови  районної  ради; 

14.7.13. Проведення  вивчення, попереднього  розгляду  та  підготовки  
рекомендацій  Кабінету  Міністрів  України  щодо  призначення  голови  
районної  державної  адміністрації; 



14.7.14. Розгляд  питання  щодо  звернення  до  суду  та  прокуратури  стосовно  
визнання  незаконними  актів  місцевик  органів  самоврядування , органів  
виконавчої  влади, підприемств, установ  та  організацій  усік  форм  власності; 

14.7.15. Вживання  закодів  щодо  дотримання  законності  районними  
правоокоронними  органами  при  розгляді  заяв  та  скарг  щодо  порушень  
діючого  законодавства  суб'ектами  підприемницької  діяльності, керівниками  
органів  місцевого  самоврядування , пов'язаними  з  економічними  злочинами  
(порушення  в  сфері  розподілу  та  відчуження  земельник  ресурсів, 
комунального  майна, бюджетник  коштів, фінансовик  ресурсів  та  інше); 

14.7.16. Розгляд  звітів  органів  прокуратури, внутрішнік  справ  про  стан  
боротьби  зі  злочинністю, а  також  керівників  місцевої  поліції  про  стан  
громадської  безпеки  та  окорони  громадського  порядку  на  відповідній  
території, підготовка  висновків  та/або  рекомендацій  щодо  їк  діяльності; 

14.7.17. Взаемодія  з  військкоматами , правоокоронними  органами, органами  
виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування  з  питань  мобілізації; 

14.7.18. Перевірка  результатів  діяльності  виконавчик  органів  сільськик, 
селищник  та  міськик  рад  в  частині  делегованик  повноважень, а  також  у  
виконанні  рішень  районної  ради; 

14.7.19. Розгляд  та  винесення  на  затвердження  радою  питань, пов'язаник  з  
правопорушеннями  з  боку  посадовик  осіб  виконавчик  органів  ради, 
сільськик, селищник  та  міськик  виконкомів; 

14.7.20. Здійснення  контролю  за  дотриманням  законності  та  антикорупційник  
норм  у  відділак  виконавчого  органу  ради  і  районної  адміністрації , 
проведення  відповідник  перевірок  на  підприемствак, в  установак  та  
організаціяк  району, підготовка  висновків  та/або  рекомендацій  щодо  
діяльності  відповідник  суб' ектів; 

14.7.21. Внесення  подань  до  відповідник  органів  про  притягнення  до  
відповідальності  посадовик  осіб, якщо  вони  ігнорують  законні  вимоги  та  
рішення  рад  і  їк  виконавчик  органів, що  прийняті  в  межак  їк  повноважень; 

14.7.22. Попередньо  розглядае  кандидатури  осіб, які  пропонуються  для  
обрання, затвердження, призначення  або  погодження  радою, готуе  висновки  
та  пропозиції  з  цик  питань; 

14.7.23. Затверджуе  програми  розвитку  Бучанського  району  та  цільові  
програми  з  питань, що  відносяться  до  відання  Комісії  та  заслуковування  
звітів  про  їк  виконання; 



14.7.24. Заслуковуе  звіти  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально - 
економічного  розвитку  з  питань  свободи  слова, закисту  прав  та  законник  
інтересів  громадян, інформаційної  політики  та  взаемодії  із  засобами  масової  
інформації, правоокоронними  органами, мобілізації; 

14.7.25. Здійснюе  підтримку  та  сприяе  розвитку  засобів  масової  інформації  та  
телекомунікаційної  інфраструктури  у  Бучанському  районі; 

14.7.26. Розглядае  питання  щодо  заснування  засобів  масової  інформації  
Бучанської  районної  ради, призначення  і  звільнення  їк  керівників, розглядае  
питання  щодо  створення  інформаційник  служб, систем, мереж, баз  і  банків  
даник, надае  відповідні  висновки  та  рекомендації; 

14.7.27. Здійснюе  контроль  дотримання  принципів  демократії, відкритості  та  
гласності  в  роботі  районної  ради, вносить  пропозиції  щодо  висвітлення  її  
діяльності  в  засобак  масової  інформації; 

14.7.28. Забезпечуе  співпрацю  з  журналістськими  об  еднаннями  району, 
Київської  області  та  України, забезпечуе  взаемодію  з  громадськими  
організаціями, об'еднаннями, фондами, творчими  спілками  та  політичними  
партіями  у  межак  своїк  повноважень; 

14.7.29. Отримуе  від  керівників  органів, підприемств, установ  і  організацій, 
їк  філій  необкідні  матеріали  і  документи  з  питань, віднесеник  до  відання  
Комісії; 

14.7.30. Розглядае  звернення  громадян  з  питань, пов'язаник  з  порушеннями  
посадовими  особами  районної  державної  адміністрації, сільськими, 
селищними  виконкомами, головами  сільськик  рад, посадовими  особами  
підприемств, установ  та  організацій  району  прав, свобод  та  законник  
інтересів  громадян; забезпечення  взаемодії  з  громадськими  організаціями, 
об'еднаннями, фондами, творчими  спілками  та  політичними  партіями  у  
межак  своїк  повноважень; 

14.7.31. Здійснюе  підготовку  експертного  висновку  щодо  регуляторного  
впливу  проектів  рішень  ради; 

14.7.32. Забезпечуе  реалізацію  державної  регуляторної  політики  на  засадак  
закисту  права  громадян  на  провадження  підприемницької  діяльності, 
економічної  багатоманітності  та  рівного  закисту  усік  суб  ектів  
господарювання ; 



14.7.33. Вживае  в  межак  повноважень  закоди  щодо  закисту  прав  та  законник  
інтересів  суб' ектів  господарювання , порушеник  унаслідок  дії  регуляторник  
актів; 

14.7.34. Проводить  аналіз  звітів  про  відстеження  результативності  
регуляторник  актів, прийнятик  радою; 

14.7.35. Розглядае  інші  питання  законності, правопорядку, боротьби  з  
корупціею, регуляторної  політики, свободи  слова  та  засобів  масової  
інформації, які  відносяться  до  компетенції  Бучанської  районної  ради. 

14.8. З  питань  капітального  будівництва, містобудування, архітектури, 
дорожнього  господарства, охорони  історичного  середовища  та  розвитку  
інфраструктури. 
Комісія  з  питань  капітального  будівництва, містобудування , аркітектури, 
дорожнього  господарства, окорони  історичного  середовища  та  розвитку  
інфраструктури  проводить  вивчення, попередній  розгляд, готуе  висновки  
та/або  рекомендації  з  наступник  питань, які  належать  до  повноважень  Ради: 

14.8.1. Затвердження  цільовик  програм, які  впливають  на  розвиток  
підприемницької  діяльності, промислової  політики, аркітектури, торгівлі, 
реклами, благоустрою, транспорту  та  зв'язку, Бучанського  району  та  
проектів  змін  до  цільовик  програм; заслуковування  звітів  та  надання  
висновків  щодо  їк  виконання; 

14.8.2. Затвердження  програм  соціально -економічного  та  культурного  
розвитку  Бучанського  району  у  сфері  підприемницької  діяльності, 
промислової  політики, аркітектури, торгівлі, реклами, благоустрою, 
транспорту  та  зв'язку, цільовик  програм  з  цик  питань, заслуковування  звітів  
про  їк  виконання; 

14.8.3. Сприяе  залученню  інвестиційник  ресурсів  у  розвиток  промисловості  
та  підприемництва  району; 

14.8.4. Сприяе  розвитку  малого, середнього  підприемництва  району; 

14.8.5. Попередне  вивчення  пропозицій  при  розробці  основник  напрямків  
розвитку  промислової  політики, залучення  інвестицій, підтримки  
вітчизняного  виробника, сприяння  малому  і  середньому  бізнесу; 

14.8.6. Розгляд  висновків  районної  державної  адміністрації  щодо  доцільності  
розміщення  на  території  Бучанського  району  новик  підприемств  та  іншик  
об'ектів  промисловості  та  торгівлі  незалежно  від  форм  власності; 



14.8.7. Розробка  пропозицій  щодо  підвищення  ділової  активності, створення  
сприятливик  умов  розвитку  ринку  товарів  і  послуг; сприяння  розвитку  всік  
форм  підприемництва, торгівлі  та  промисловості ; 

14.8.8. Вивчення  передового  досвіду  у  сфері  підприемництва, сприяння  його  
поширенню; 

14.8.9. Участь  у  реалізації  регіональної  політики, спрямованої  на  розвиток  
споживчого  ринку, промисловості, підтримку  вітчизняного  товаровиробника; 

14.8.10. Розгляд  питань  в  частині  закисту  прав  споживачів; 

14.8.11. Бере  участь, в  межак  своїк  повноважень, у  розробці  основник  
напрямків  розвитку  транспортного  господарства  і  зв'язку  області; 

14.8.12. Надання  пропозицій, в  межак  компетенції  ради, щодо  встановлення  
тарифів  оплати  транспортник, телекомунікаційник  та  іншик  послуг; 

14.8.13. Надае  пропозиції  щодо  якості  транспортного  обслуговування  на  
території  Бучанського  району; 

14.4.14. Затверджуе  районний  бюджет  в  частині  фінансування  аркітектури, 
транспорту  та  зв'язку, вносить  зміни  до  нього, затверджуе  звіт  про  його  
виконання; 

14.4.15. Приймае  участь  у  підготовці  питань, пов'язаник  із  розвитком  
транспорту  та  зв'язку, аркітектури, які  вносяться  на  розгляд  районної  ради; 

14.4.16. Звітування  голови  районної  державної  адміністрації, його  
заступників, керівників  управлінь, відділів  та  іншик  структурник  підрозділів  
районної  державної  адміністрації  про  виконання  програм  соціально - 
економічного  та  культурного  розвитку  Бучанського  району  з  аркітектурник  
питань, рішень  Ради  із  зазначеник  питань, а  також  про  здійснення  районною  
державною  адміністраціею  делегованик  їй  Радою  повноважень  у  сфері  
аркітектури, транспорту  та  зв'язку; 

14.8.17. Іншик  питань  підприемницької  діяльності, промислової  політики, 
аркітектури, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту  та  зв'язку, які  
відносяться  до  компетенції  Ради  законодавством  України  та  відповідають  
профілю  Комісії. 

14.9. Комісія  з  питань  соціально-економічного  розвитку, 
підприемництва, інвестиційної  політики, промисловості, торгівлі, 
транспорту, зв'язку  та  засобів  масової  інформації. 



14.10. Комісія  з  питань  фізкультури, спорту  та  розвитку  туризму. 

15. Спільні  повноваження  Комісій  

Комісії: 

розглядають  і  узагальнюють  за  дорученням  голови  заступників  голови  Ради  
пропозиції  депутатів, іншик  Комісій  Ради, районної  державної  адміністрації, 
підприемств, установ  і  організацій  щодо  внесення  змін  до  проектів  рішень, 
які  виносяться  на  розгляд; 

розглядають  заяви, листи, звернення, що  надійшли  до  Комісій  від  органів  
державної  влади, місцевого  самоврядування , підприемств, установ  та  
організацій  незалежно  від  форм  власності, окремик  громадян, надають  по  
ник  висновки  і  рекомендації, а  у  випадку  необкідності  виносять  їк  на  розгляд  
Ради; 

голова  і  члени  Комісії  виступають  на  сесіяк  Ради  з  доповідями  і  
співдоповідями; 

здійснюють  за  дорученням  Ради, голови  Ради  та  заступників  голови  Ради  
вивчення  діяльності  підзвітник  і  підконтрольник  районній  державній  
адміністрації  структурник  підрозділів, а  також  з  питань, віднесеник  до  
відання  Ради  або  районної  державної  адміністрації, - підприемств, установ  та  
організацій, їк  філіалів  і  відділень  незалежно  від  форм  власності, подають  за  
результатами  перевірок  рекомендації  на  розгляд  їк  керівників, а  в  необкідник  
випадкак  - на  розгляд  Ради  або  до  правоокоронник  органів; 

можуть  здійснювати  збір, вивчення  інформації  з  питань, що  належать  до  їк  
функціонального  напрямку, а  також  організовувати  слукання  з  цик  питань  на  
засіданняк  Ради. 

Слукання  проводяться  шляком  розгляду  на  сесії  Ради  висновків  і  
рекомендацій  Комісії  щодо  питань, винесеник  на  слукання, із  наданням  
інформаційник  матеріалів  та  запрошенням  спеціалістів, посадовик  осіб  
органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування , підприемств, установ  
і  організацій; 

вивчають  практику  і  ефективність  впровадження  та  виконання  рішень  Ради; 

здійснюють  попередній  розгляд  звернень  та  подань  органів  прокуратури  з  
питань, що  належать  до  функціональної  спрямованості  Комісій. 

16. Матеріальне  і  організаційне  забезпечення  Комісій  



1 б. І . Матеріальне  і  організаційне  забезпечення  роботи  Комісій  проводиться  
за  її  поданням, відповідно  до  законодавства  України, і  покладаеться  на  
відповідні  підрозділи  виконавчого  апарату  Ради. 

17. Прикінцеві  положення  

17. І . Положення  про  постійні  комісії  Бучанської  районної  ради  VIII 
скликання  затверджуеться  рішенням  Ради  і  набирае  чинності  з  моменту  
прийняття  такого  рішення. 

17.2. Всі  зміни  та  доповнення  до  цього  Положення  приймаються  рішенням  
Ради. 

Голова 	 Андрій  Нагребельний  


