
ШкШ[РЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

_ 2021 року № _М .

Про затвердження положення про 
консультативно-дорадчі комісії з питань 
місцевого значення Володимирецької 
селищної територіальної громади

З метою активізації участі громадськості у соціальному, культурному та 
громадському житті, підготовки пропозицій щодо вирішення важливих питань 
місцевого значення населених пунктів, які входять до складу Володимирецької 
селищної територіальної громади, відповідно до Конституції України, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити положення про консультативно-дорадчі комісії з питань 
місцевого значення населених пунктів В олодимирецької селищної 
територіальної громади.

2. Уповноважити селищного голову Василя КОВЕНЬКА затвердити склад 
консультативно-дорадчих комісій з питань місцевого значення населених 
пунктів Володимирецької селищної територіальної громади.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
селищного голови Івана БАЗАКИ, Арсенія КОТОВИЧА.

Василь КОВБНЬКО



Рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради

2021 року № 8Й.

Положеним

про консультативно-дорадчі комісії з питань місцевого значення населених 
пунктів Володимирецької селищної територіальної громади

Консультативно-дорадчі комісії з питань місцевого значення населених 
пунктів Володимирецької селищної територіальної громади ( далі - комісії) є 
консультативно-дорадчими органами, створеними для підготовки пропозицій 
щодо розроблення проектів рішень з важливих питань місцевого значення, 
здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення 
консультацій з громадськістю, підготовки пропозицій щодо визначення 
шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що 
виникають на території населених пунктів.

Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами 
України, іншими актами чинного законодавства, рішеннями Володимирецької 
селищної ради, її виконавчого комітету,., розпорядженшіми селищного голови, а 
також цим Положенням.

Рішення комісії мають рекомендаційний характер для виконавчих органів 
Володимирецької селищної ради.

Основними. ■ нринщшами дшльнветі комісій, є: верховенство'. права, 
законність, демократизм, гласність, ініціативність, матеріальна 
незацікавленість, колегіальність, відповідальність.

Комісії створюються у кожному населеному пункті Володимирецької 
сешш^ної територіальної громади.

Мета діяльності комісій -  надати жителям сіл громади можливість взяти 
безпосередню участь у формуванні політики з питань, які впливають на її 
життя.

Основнй^іи завданнями комісії є:
1) розробка рекомендацій та пропозицій щодо вирішення проблемних питань, 
які виникають на території населених пунктів;
2) забезпечення механізму взаємодії Володимирецької селищної ради та
жителів населених пунктів на-засадах' партнерства, відкритості та пршорості;
3) сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів жителів 
населених пунктів;

ЗАТВЕРДЖЕНО



4) сприяння у забезпеченні постійного зв’язку між селищною радою та
жителями населених пунктів;
5) сприяння залз^енню жителів до реалізації питань соціально-економічного та 
культурного життя громади;
6) інші завдання, які не суперечать законодавству України.

Склад комісії становить не біж-ше’іО- членів, які ярацюють -на- громадських 
засадах.

До складу комісії входить головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, економіки, ішестицій, • пр-нватизації, комунальної ■ власності, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і 
охорони праці Володимирецької селищної ради (з віддаленим місцем роботи) 
та жителі населених пунктів згідно поданий заяв.

Переональш# склад комісії формується на иідставі письмових звернень  ̂
бажаючих жителів населених пунктів та затверджується розпорядженням 
селищного голови.

Перше організаційне засідання комісії проводить головний спеціаліст
відділу містобуду'ваиш,  ̂ архітектури, земельних відносин.  ̂ -жжгловв-. 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, приватизації, 
комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 
мобілізаційної роботи і охорони праці Володимирецької селищної ради.

На першому оргшізщійному заеідаїші з -числ« -членів комісії більшістю ■ 
голосів обирається голова комісії, заступник голови комісії та секретар.

Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість 
представників від загального складуй

Засідання комісії скликаються за рішенням ттш-кттш -або за' рішенням- 
не менш ніж третини членів від загального складу комісії за потребою.

Посадові особи Володимирецької селипщої ради можуть бути присутні на 
засіданнях комісії у разі обговорення питань, що належать до їхньої 
компетенції.

На засідання постійних комісій Володимирецької селищної ради, 
виконкому, сесії селищної ради, при розгляді питань, які зачіпають інтереси 
жителів населених пунктів, можуть бути запрошені представники комісій.

Рішення- за©іД'ШЬ ко:^^і,«,^ормлюштьсЯ’ у вигляді- протоколів, 
рекомендацій, які підпис]

Секретар селищної

комісії та секретарем.

ЮрійБЖШДИК


