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Додаток 2  
до рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради                                                                                               
лютого 2021 року №  

 
ПОЛОЖЕННЯ  

 
Про бюджетно-соціальну комісію при виконавчому комітеті Гірської 

сільської ради 
 

1. Це Положення визначає завдання, повноваження та порядок діяльності 
бюджетно-соціальної комісії при виконавчому комітеті Гірської сільської ради 
(далі – Комісія), яка створена з метою повного та всебічного розгляду питань 
бюджету, земельних відносин, питань у сфері освіти, охорони здоров’я, спорту 
та інших соціальних питань, які належать до відання  виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. 

2. Склад Комісії, а також її голова, заступник голови, секретар 
затверджуються на засіданні виконавчого комітету сільської ради. 

3. У своїй  діяльності комісія керується Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та 
нормативно-правових актів, рішеннями сесії та  рішеннями виконавчого 
комітету Гірської сільської ради, розпорядженнями сільського  голови та цим 
Положенням. 

4. Основні завдання, повноваження та функції комісії: 
4.1. у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та 

обліку: 
1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку 

сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх 
на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і 
результати виконання цих програм; 

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 
відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 
фінансових ресурсів; 

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, 
грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-
економічним і культурним розвитком відповідної території, а також визначення 
потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі; 

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них 
зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; 

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого 
значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації 
та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у 
разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; 

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення 
пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку 



 
 

відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній 
території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним 
розвитком території, задоволенням потреб населення; 

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-
економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній 
території; 

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, 
виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на 
підприємствах, в установах та організаціях; 

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення 
порядку і умов витрачання коштів цих фондів; 

4.2. в галузі бюджету, фінансів і цін: 
1) складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження 

відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді 
письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання 
відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і 
пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів; 

2) встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на 
побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване 
водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових 
відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого 
постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, 
послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які 
встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги; 

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку 
використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності 
територіальних громад; 

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого 
бюджету; 

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній 
території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і 
виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого 
бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для 
спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, 
вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних 
громад; 

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння 
місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством; 



 
 

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для 
паркування транспортних засобів; 

4.3. щодо управління комунальною власністю 
1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 

комунальної власності відповідних територіальних громад; 
2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 

прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 
відповідних територіальних громад; 

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 
організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов 
відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та 
переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 
організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради 
пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку 
об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про 
хід та результати відчуження комунального майна; 

4.4. в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку: 

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, 
торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у 
комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх 
належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості 
послуг населенню; 

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують 
поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства 
житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо 
використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до 
комунальної власності; 

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які 
мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у 
тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; 
подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та 
ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків; 

4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та 
майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю 
за їх діяльністю відповідно до закону; 

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення 
паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань 
водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за 
якістю питної води; 

6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та 
знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів 
тварин; 



 
 

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних 
засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 
населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 
організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць 
відпочинку громадян; 

7-1) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування 
майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і 
дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених 
правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, 
обладнання та функціонування майданчиків для паркування; 

8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм 
торгівлі; 

9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств 
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового 
обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад; 

10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським 
пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих 
питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, 
передбачених законодавством; 

10-1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи 
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від 
форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння 
плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи 
обліку оплати проїзду; 

10-2) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті 
незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та 
реєстрації проїзних документів; 

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 
поховання та їх охорони; 

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, 
що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 
до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку; 

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на 
розміщення реклами; 

14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України; 

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 
впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 

16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів; 
17) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та 

порядку, передбачених законом; 
18) організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів 

телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів 



 
 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 
будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з 
підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура; 

19) визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну 
будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної 
територіальної громади; 

4.5. у галузі будівництва: 
а) власні (самоврядні) повноваження: 
1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, 

реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-
культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також 
капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших 
доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як 
співфінансування на договірних засадах); 

2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 
будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на 
будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної власності; 

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій 
до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній 
території; 

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної 
індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та 
реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного 
обслуговування; 

5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до 
рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для 
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих 
містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої 
містобудівної документації; 

7) встановлення на відповідній території режиму використання та забудови 
земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; 

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів 
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; 

9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови 
земельних ділянок; 

10) проведення громадського обговорення містобудівної документації; 
11) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням 
коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке 
будівництво; 

12) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту 
комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з 
метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах; 



 
 

4.6. у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту 
1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і 

спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або 
передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, 
організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 

2) забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної 
освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних 
навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах, 
створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх 
здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці 
учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних 
закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; 

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 
власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого 
бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів 
населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за 
призначенням; 

4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та 
педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, 
визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків 
відповідних місцевих бюджетів; 

5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на 
пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та 
лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності; 

6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, 
культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать 
територіальним громадам або передані їм; 

7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню 
осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій 
населення, художніх промислів і ремесел; 

8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері 
охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю; 

9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 
проживання населення та в місцях масового відпочинку; 

4.7. у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення 
ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними 
ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших 
потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення 
в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами 
та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші 
екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та 
санітарними мережами відповідних населених пунктів; 



 
 

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм 
охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних 
програм охорони довкілля; 

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття 
рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 
внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення 
природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або 
наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються 
законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття 
рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування 
потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської 
діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу; 

4) справляння плати за землю; 
4.8. у сфері соціального захисту населення: 
1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень 

додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 
захисту населення; 

2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги 
інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних 
такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової 
служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або 
відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві 
індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у 
придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у 
першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, 
садівництва та городництва; 

3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів 
будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування; 

4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 
ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни 
та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання 
допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених 
законодавством; 

4.9. в галузі зовнішньоекономічної діяльності: 
договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, 

виконання робіт і надання послуг; 
2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та 

організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм 
власності; 

3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними 
партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших 
об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць; 



 
 

4.10. щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 
законних інтересів громадян: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 
відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого 
самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, 
про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення 
їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов; 

2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби 
безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, 
адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України; 

3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та 
рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень; 

4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої 
влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, які обмежують права територіальної громади, а також 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 
відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що 
утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про 
чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо 
матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них 
необхідних житлово-побутових умов; 

6) створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних 
служб; 

7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; 

8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 
забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; 

9) організація в установленому порядку навчання особового складу 
комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб 
громадських організацій; 

10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших 
правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших 
архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду; 

5. Персональний склад комісії, голову, заступника та секретаря затверджує 
виконавчий комітет сільської ради. До складу комісії можуть входити 
представники органів місцевого самоврядування, представники підприємств і 
установ, представники закладів освіти та охорони здоров’я, представники 
громадських організацій, фахівці, окремі громадяни. 

6. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, що 
проводяться не рідше одного разу на місяць згідно з планом роботи, який 
розробляється на рік. План затверджує виконавчий комітет після погодження 
його проекту на засіданні комісії. Нагальні питання до порядку денного 
засідання можуть бути включені незалежно від планових заходів. Засідання 



 
 

комісії є правомочним за наявності на ній не менше половини її членів. 
Засідання веде голова комісії, в разі його відсутності – заступник голови 
комісії. Делегування ними своїх повноважень іншим особам не допускається. 

7. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю 
голосів її членів. Рішення, прийняті в межах компетенції комісії, 
оформлюються протоколом та носять рекомендаційний характер. Протокол 
підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. Рішення комісії, 
прийняті в межах її компетенції, рекомендуються для затвердження на 
засіданні виконавчого комітету. 

8. Комісія має право: 
1) одержувати в установленому порядку від органів місцевого 

самоврядування,  підприємств, організацій, спортивних/культурних 
громадських організацій інформацію, документи і матеріали з питань, що 
належать до її компетенції; 

2) під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з структурними 
підрозділами сільської ради, місцевими органами виконавчої влади, 
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 
об’єднаннями громадян, громадянами; 

3) запрошувати за погодженням керівництва та заслуховувати на своїх 
засіданнях представників структурних підрозділів сільської ради, місцевих 
органів виконавчої влади, установ і організацій села, громадських організацій з 
питань, що належать до компетенції комісії; 

4) утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи; 

5) проводити наради, конференції та семінари з питань, що належать до 
компетенції комісії. 

9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється 
виконавчим комітетом сільської ради. 

 

Секретар ради        Людмила ШЕРШЕНЬ 


