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Відповідно до рішення Славутицької міської ради від 
25.02.2008 № 473-19-V "Про створення тимчасової 
контрольної комісії ради" та ст. 8.5 Регламенту Славу
тицької міської ради, керуючись ст.ст. 26, 48, 59 Зако
ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

М ІС Ь К А  РАДА

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про тимчасові контрольні комісії 
Славутицької міської ради, що додається.

Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО
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1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ КОН
ТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

1.1. Тимчасова контрольна комісія (далі — Комісія) ут
ворюється з числа депутатів міської ради, які дали на це 
згоду для здійснення контролю з конкретно визначених 
радою питань, що належать до повноважень місцевого 
самоврядування.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії 
вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не 
менше третини депутатів від загального складу ради.

1.2. Пропозиції щодо кількісного та персонального 
складу Комісії подаються депутатськими фракціями. По 
чисельності тимчасова контрольна комісія повинна скла
датися не менше як з 3-х депутатів. Якщо депутатська 
фракція не запропонувала представників для роботи в 
тимчасовій контрольній комісії, то Комісія може створю-

. ватися без участі представників цієї депутатської фракції.

1.3. При утворенні тимчасової контрольної комісії 1/3 
від загального складу голосів, міська рада приймає 
рішення, в якому визначає:

1) назву Комісії;
2) мету, завдання і коло питань, для підготовки і попе

реднього розгляду з яких утворюється Комісія;
3) кількісний і персональний склад Комісії, голову та, 

при необхідності, заступника голови;
4) термін діяльності Комісії (на заздалегідь визначений 

час або на час виконання відповідної роботи);
5) заходи щодо організаційного забезпечення роботи 

тимчасової контрольної комісії.

1.4. Секретар Комісії обирається на першому 
засіданні з числа її членів шляхом таємного або відкрито

го голосування більшістю депутатів від складу тимчасової 
контрольної комісії.

1.5. Тимчасова контрольна комісія на своєму засіданні 
протягом семи днів з дня створення приймає Програму та 
графік роботи Комісії.

1.6. Засідання тимчасової контрольної комісії прово
дяться, як правило, закритими. Депутати, які входять до 
складу тимчасової контрольної комісії, та залучені 
комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші 
особи не повинні розголошував інформацію, яка стала їм 
відома у зв'язку з її роботою.

1.7. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на 
засіданнях Комісії та затверджує протокол тимчасової 
контрольної комісії.

1.8. Засідання Комісії скликається по мірі необхідності. 
Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні 
не менше половини членів від загального складу Комісії.

1.9. Звіт тимчасової контрольної комісії вважається ухва
леним, якщо за нього проголосувала більшість членів 
комісії, присутніх на засіданні Комісії.

1.10. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник 
голови та секретар комісії не можуть бути членами 
однієї депутатської фракції.

2. ТЕРМІН ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
КОМІСІЇ

2.1. Комісія утворюється на визначений міською радою 
термін. У визначений радою термін тимчасова контрольна 
комісія подає до міської ради письмовий звіт про викона
ну роботу, а також підготовлені депутатами міської ради 
- членами цієї комісії відповідні проекти рішень міської ра
ди та інші матеріали, які надаються депутатам міської ра
ди. Після обговорення результатів роботи тимчасової кон
трольної комісії у відповідних постійних депутатських 
комісіях та на сесії, міська рада приймає рішення щодо 
завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжи
ти роботу і визначає для цього термін її діяльності.

2.2. Повноваження тимчасової Комісії припиняються:
1) одночасно з прийняттям міською радою остаточного 

рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
2) у разі припинення повноважень міської ради 

відповідного скликання, якою утворено тимчасову кон
трольну комісію.

3. ВИСНОВКИ РОБОТИ ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ 
КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

3.1. Результати роботи Комісія викладає в письмовому 
звіті, який повинен містити:

1) факти й обставини, які стали підставами для ство
рення Комісії;

2) відомості чи обставини, встановлені тимчасовою кон
трольною комісією, і докази, якими це підтверджується;

3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;
4) факти й обставини, які не були перевірені, причини 

цього;
5 )висновки;
6) пропозиції;
7) особисту думку.
3.2. Пропозиції тимчасової контрольної комісії викла

даються у проекті рішення і вносяться на розгляд міської 
ради депутатами — членами Комісії за попереднім роз
глядом в постійних комісіях.

Секретар міської ради 
Л.Г. ЛЕОНЕЦЬ

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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