
                                             
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від  13.09.2016р. № 2 
 
Про внесення змін до рішення ради 
 
 

Керуючись пунктом 1 частини 1 статті 26, частиною 13 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

Вирішили: Внести зміни в рішення №2 другої сесії міської ради сьомого 

скликання від 20.11.2015 року «Про затвердження положення про постійні комісії», а 

саме: статтю 2 «Компетенція постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних 

інтересів громадян та соціального захисту населення» викласти в новій редакції 

(додається). 

 
 

 
Міський голова                                                          В. Сидоренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стаття 2. Компетенція постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності, запобігання та протидії корупції, охорони 

громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та соціального 

захисту населення 

До компетенції постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, 

етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів 

громадян та соціального захисту населення належить: 

Підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи 

міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її 

постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання 

норм депутатської етики. 

Аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення 

пропозицій, щодо її удосконалення. 

Розгляд заяв та скарг депутатів, пов'язаних з депутатською діяльністю. Розгляд заяв 

і скарг, щодо депутатів міської ради. 

Підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей соціального захисту 

населення, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету. 

Залучення до виконання соціальних програм громадських і благодійних 

організацій, спонсорів і меценатів.  

Погодження проектів нормативних актів ради, що стосуються сфери соціального 

захисту населення незалежно від суб'єкта внесення. 

Узгодження проектів рішень, що стосуються питань законності, охорони гро-

мадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян. 

Участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони 

громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території міста. 

Підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо 

законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у випадку надходжень 

відповідних звернень. 

Здійснення контролю за дотриманням законності на підприємствах, установах і ор-

ганізаціях всіх форм власності, перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і 

скарг громадян та організацію їх прийому посадовими особами органів місцевого 

самоврядування міста. 

Аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у місті, внесення 

відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного 

розвитку. 



Попередній розгляд питання щодо дострокового припинення повноважень 

депутата ради чи міського голови на предмет дотримання при цьому законності та 

процедур визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

нормами регламенту ради. 

Контроль за дотриманням порядку запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів депутатами міської ради, надання консультацій та роз’яснень щодо 

конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та 

подарунками. 

Вирішення інших питань, що належать до повноважень постійної комісії ради в 

сфері законності та охорони громадського порядку. 

 
 
 
 
 


	П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
	Р І Ш Е Н Н Я


