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повноваження орган!в та посадових ос16 мисцевого

самоврядування м!ста Рубжне, статус орган1в самоорган!заци населення.
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вирииувати питання м!ського значення в межах
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семостно
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:

цього Статуту

використовуеться- м1ське самоврядування)- це гарантоване державою право

Статуту

Територ1ю, в межах яко зд!йснюеться мюьке самоврядування, визначають
админстративн! кордони мста.
Адм!нстративними. кордонами. м!ста © м!1ська межа, визначена ришенням
Луганського облвиконкому в!д 7.06.1966 року № 330 «Про установлення
меж м1ст+ селиш Лугансько област».
Зм!на м1сько! меж здснюеться у, вдповщност! 13 законодавством 3
врахуванням думки м1ськоЙ тромади..
Бюдь-як! зм!ни: мисько? меж\, здИснень у видповдност! 13 законодавством,
в!дображаются в Генеральному план м1ста.
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шд

самоврядування
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закон

Стаття
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Розпорядження землею в. межах адмиистративних кордон1в мюта зд!Иснюе
мКька рада при. дотриманн! прав власник!в та’ Виших користувачтв
земельними длянками.
Ришення. про в1днесення земель миста.до ризних категор1й: м1сько! забудови,
рекреашйной тощо - приймаються миською радою.

Украёни.

Миське самоврядування

зд!!снюеться миською громадою безпосередньо або

через органи: м!ецевого самоврядування.

Статти 4.

Утворення чи оголошення в межах. адыйистративних кордон!в -м!ста
обекив природно-заповдного фонду „мисдевого значення та
територйй
‹Анших територМ, що: шдлягають ;особлив!й, охорон:. здйенюеться у
в!дповдност! з законом за риненням м1сько? ради,
1

;

РОЗДЕ1

ЗАГАЛЬН!ПОЛОЖЕННЯ,

Глава

Стаття

1.

Загальна характеристика мста.

Стаття

Органи

5.

:

самоврядування, мета можуть об ‘еднуватися_ з органами
самоврядувания. ших м1ст Украни. в. асощаци, фонди, союзи

„м1ського,

м1сцевого.

1.

Мисто Рубожне е самостйною адмиистративно-територ!зльною одиницею мкьким энаселеним пунктом, В межах яко! громада зд!снюе м1ське

1

яка мае органи м!ського самоврядування, свою комунальну
самоврядуванния
власнисть та свий мюцевий бюджет:
Мкто Рубожне засноване 1895 рон! .3 1915 року почалась забудова
головного х!м1чного юдприемства мста. 3 серння: 1940 року
мсто:

обласного диорядкувания.
Мисто розташоване в швн!чно-захлднйй частин! Лугансько? област! на Л!вому
берез! р!чки Ств1рський Донець.
Населення м1ста - 70,9 тис. ос!6.
Земельн! ресурси м1ста складають 3376 Га, з них 1053 Га земл}, зайнят!
жилими кварталами мста,
промисловими шдприемствами, 17! Га Шд
земля, яка знаходиться в власност! в користувани! громадян мёста 552 Га,
лид исонасадженнями 327 Га, незабудована- 1015,8 Га.

тощо.

>

.

-

Стаття 6...

^

з

Стаття

7.

Територжальна громада м!ста мае свою символ!ку- герб, прапор, положения
та порядок використання яких. затверджуеться риценням м1сько? ради.

1

Стаття

2.

.

Органи мського: самоврядування мста,. на договйрних засадах, можуть
органами мйсцевого самоврядувания м1ст зарубжних
вступати у вдносини
кра!н або 1х асощащями та входити до мижнародних асодаци (союочёв,
фонд!в тощо) орган!в мюецевого самоврядування.

Глава

2.

Правова основа статуту.

—
8.
Статут
Стаття

р

мта приймаеться миською радою бльшнстю депутат вид
загального складу ради. Акти орган!в та посадових:
м1ського
самоврядування приймаються у вднов!дност? до законодавства та дього
статуту.
Дя Статуту поширюсться на всю територио мкста.

ос

Стаття 9.

Статут вднов!дае положенням Конституцй Украйни, Закону Украйни «Про
м!ецеве самоврядування в Украйн!», та Шншим законам Украйни, указам
Президента Украйни постановам Кабтнету Мин1стр!в Украйни.
У раз! невдпов\дност! окремих положень Статуту Конституцй
законам
Украйни, указам Президента Украйни ! постановам Кабинету: Минстрив
Украйни дтють норми останнйх, ‘як акт1в блыш: високо! юридичной сйли.
1

та

Стаття

10.

1

1

Стаття

13.

Органи
посадов! особи мйсъкого самоврядування
сприяють мським
органам судовой влади } прокуратури в № дыльност,
надеють в
лередбачених законодавством випадках допомогу в зд снен! 1х
функций,
Миський голова або за його
доручениям 1нша посадова особа вдповтдае за
органзащйо звязк!в органив 1 посадових 'ос!б м!ського
самоврядування 3
органами судовой! влади прокуратури,
{

„

1

`Тлумачення положень Статуту може давати лише мфбька рада. Рипення
мкько ради, в яких даеться тлумачення цього Статуту, © обов'язковими для
застосування 1 виконання в межах територй м!ста.

Стаття

до повноважень орган!в та посадових. ос!6 м1ського
самоврядувания, крм
випадктв виконания делегованих Тм миською радою
повноважень, та.в 1ншщих
виладках, передбачених законом.
Оргави посадов? особи м1съкого самоврядування
шиконтрольн? з. питань
зд!йснения ними наданих законом повноважень орган!в виконавчой
влади
видповдним органам виконавчой влади.
Миський голова вуднов!дас за органтзацио зв’язктв
орган!в посадових.ос16
м!еького самоврядувания з органами виконавчо
влади.

11.

Внесення зм!н. доповнень до Статуту зайснюсться м1ською радою.
Рашення
м!сько! “реди про внесення зм!н”
доповнёнь -до Статуту
приймаються бухьинстю депутат!в в!д загального складу мсько? ради.
Пропозици тодо внесення зм!н ! доновнень до Статуту вносяться до м1евкой
ради групою депутат!в ради (тИдлисан! шюнайменше десятьма депутатами),
мюьким головою; групою жителв м1ста в порядку мсцевой 1нйативи
(шдписан?
мёни як 500 жителями м!ста).
Зм!ни
доповнення до Статуту, як! передбачають приведення його у
вдповдНсть ‘до. положень Конституцй ‘та законы Украни, указ!в
Президента та’ постанов `Кабнету Минстрв Украни, вносяться МСЬКоЮ
радою за пропозищею м!ського голови-в двом!сячний терм1н шсля набуття
чинност! цими актами (або в строки, визначен! цими актами).
1

1

не

Стаття

14.

О
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Взаемов дносини орган!в:
посадових 0с16 мського самоврядувания з
шднриемствами, установами # органзащями, що перебувають на: територ!
мста, базуються. на суворому дотриманн! законодавства
визначаються
формою власност! шдириемств, установ 1 органзаций.
У видношен! до тднриемств, установ 1 органйзаций,
що перебувають у
комунальн!й: власност! м!сько! громади, в\диовиди! органи 1 посадов! особи
маського самоврядування зд!йснюють наступи? функц:
1`

}

1

Глава `3. Взасмовщносини орган!в та посадових
самоврядування
державно! влади,
органами
тидирисмствами горганващями.
‘3

Стаття

12.

.

7

осей

миського

устаневами,

- утворюють, реорганвують, перепрофилюють
та якыдують шдириемства,
установи органзацй комунально! власност! мськой
громади в: порядку,
визначеному чинним законодавством; призначають та зв/льняють з
посади
%х
кер!вник!в;
1

°

- визначають щий, функцй; органзащйн! форми
затверджують статути створюваних и!дириемств,

порядок дяльност! та
установ орган!заций;
}

1

-

Взаемовдносини. орган!в та посадових ос! мйського самоврядування з
органами виконавчо! влади, дяльюшисть яких поширюесться на територио
м!ста, базуються на засадах си!вроб!тництва та взасмодопомоги з метою
забезпечення здИснення завдань сощально-економ!чного та культурного
розвитку м1ста Греалиици в-м1ст! функщйй виконавчо! влади.
посадов? особи м!ського самоврядувания здйснюють функц
Органи
мюкького самоврядувания незалежно в1д орган!в вйконавчо! влади.
Органи виконавчо? влади, 1х посадов! особи не мають права втручатися в
законну дяльн!сть орган!в та посадових ос!6 миського самоврядування, а
також виришувати питання, вуднесенн!, Конститущею та законами Украйни

- встановиюють

В порядку РВ
межах, визначених Законодавством, тарифи.
щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та НИХ
послуг, як!
надаються ийдприемствами та орган!защями комунально! власност? м1сько!
громади;
°

.....

- приймають ришення в:межах, визначених
законодавством, про в1дчужения.
=
обект!в комунальной власност!;
‚

#

встановлюють для шдприемств, установ | органзац!, шо належать до
комунально! власносй! мько! громади, розмйр частки. прибутку, яка
тшдлягас зарахуванню до мсъкого бюджету;

—
7

контролюють ефективийсть

и«пднриемств, установ

законодавством;

=

ни функций,

Е

1

законн!сть використання майна
комунальних
миста в порядку,
визначеному чинним

органзац!й

мЫко
Розмежування
повноважень
м1съкого
елементами
системи
самоврядування зд!йснюсться до чинного законодавства Украйни Та цього.
Статуту.

`

передбачен? чиним законодавством:

-

Глава 5. Теритер!альна громада миста.

3

шдприемствами, установамия, органзащими, якг не. перебувають
у
‹комунальнй власност! м1сько? громади, ‚органи посадов! особи. меського
семоврядування будують сво? в1дносини на договорнй основ! При
цьому,
органи 1 посадов! особи
мйського
самоврядування в межах свойх
повноважень, визначених законодавством цим Статутом, можуть приймати
наступн! рипення щодо:
- надання финансово! допомоги, а також ш!льг
по м1ецевих: податках 1 зборах
для Шдприемств, установ 1 органзащй, щяльн!сть
яких мае важливе
значення для сощально-економ! ного культурного
розвитку м!ста;

Стаття

1

1

Стаття

#

= встановлення
в\дпов!дно до чинного законодавства
норм та правил ведення
ними господарсько? д!яльност! з питань, що
стосуються еколог!чно! безпеки
та сощально-економ!чного культурного
розвитку мста;
#

- залучения шдприемств, установ

‚до

*

}
орган!заций незалежно в1д форм власност?
участ! в комплексному сощёально-економ!чному розвитку. мста;:

розмицення замовлень на виробництво. продукцй,
(послуг); необх1днйх для мськой громади;

+

‘виконання

робит

17.

Територальну громаду м1ста складають жител! м!ста.
‘жител!В
м1ста:
Реестрайя
зд!йснюеться
В
визначеному
порядку,
законодавством.
В!домост!: реестрацй нпередаються у ‘виконавчий комптет Мсько!
раде у
порядку строки, визначентчинним законодавством,

“

:

18.

Право-на участь у здснен! мЫського самоврядування в повному обсяз!
здснюютьЬ члени м1сько? громади - громадяни Украйни, як! досягли 18ричного вйку та’не’визнан! судом недиездатними, Вони мають право обирати
органи 1:`посадових ос!б мисцевого самоврядування, бути обраними або
призначеними до орган!в миснёвого самоврядування, або 1х5 посадовими
особами, брати участь у`м!ецевих рефёрендумах, зборах громадян за миспем
проживання та користуються Зншими ‘передбаченими Конститущею 1
законами: Украйни та цим Статутом, правами на участь у зд!йснен? мисцевого
самоврядувания,
`

`

'

.

=

залучення шдариемств, установ 1 органзаций незалежно. в1д форм власност!дб участ! в обслуговуваний населения засобами
транспорту # звязку;

- 1нших передбачених чивним
законодавством питань.

*

Стаття 19:

°

Особам, як мають-видати? заслуги перед територ!альною громадою м1ста та
внесли суттевий вклад в сощ1ально- економ!чний та культурний розвиток
миста, за риценням миёько! ради може бути: присвоено звання «Почесний
громадянин м1ста Рубужне».
Звання почесного Фромадянина: мита. присвоюетьёя ‘`незалежно в1д
громадянства особи та м1сця 1 проживання.
ТИдстави та порядок присвоення звання почёсного громадянина м1ста, Його
статус визначаються Ноложенням ‘про почесне громадянство мита, яке
затверджуеться рипенням мськог ради.
Миська рада можё засновувати вшдзнаки, якими нагороджуються жител!
мта, 1нпй громадяни та особи без громадянства, як? мають значи заслуги
перед м!стом Та внесли суттевий. вклад в сонйально: економйчний ‘та
культурний розвиток м1ста.
Перелк в1дзнак; ийдстави порядок нагородження ними, також статус ос1б,
нагороджених ними вЫзнаками, встновлюються Положенням про визнаки
миста, яке затверджуеться ринённям м1сько! ради.
,

РОЗДЕЛ П-СИСТЕМА

Глава

4.

МюсЬкого

САМОВРЯДУВАННЯ,

Загальн! засади формування функщонування
мського самоврядування.
1

системи:

-

Стаття 15.

Система мИського ‘самоврядування
визначасться Конститущею
законом Украйни «Пром!сцеве самоврядування-в Украйнф».
Система м1ського самоврядування включае:

Украйни,

В

- миську громаду-

первинний об’'ект миського самоврядування, яка може
безпосередньо вирйнувати будь-яке питання, в1днесене
Конститущею та
законами Украйни до вздания миського самоврядування;
- м!быку реду- представницький орган м!ського
самоврядувания;
= мюького
голову;
- виконавч! органи м1сько! ради;
=
органи самооргантзацй населення.
°

Стаття 16.

`

1

а

Стаття 20.

ЭЖител

м1ста
зд!йснюють свое ‘право ‘на мйсцеве самоврядувания
безпосередньо або через органи м1сцевого самоврядування.
Право жителв м!ста брати участь у здснен! м!сцевого самоврядування
формах:
може бути реал!зовано в наступних:
-м!еневий референдум;
:

—
Ришення

м!сцевого.

проголосувало
голосувани!.

референдуму вважаеться Прийнятим, якщю. за нього
блыше половини жителв м1ста, як!
взяли. участь У

Рашёння
м1ського реферёндуму не потребуе
затвердження будь-яким
органом чи посадовою бсобою мкського самоврядування габо державног
влади.

населенняста?‘роботагнагвиборнихпосалях?

- ННиРНезаборонёниа

ЧевкогО:саМОврядунання:

ВОрии:

Вищими формами безпосереднього зд!йснення м1ською громадою м1ецевого
самоврядування е м!сцевий референдум 1. мсцев! збори.

Глава 6. Миецевий референдум.

Стаття

21.

‚

Мкюеневий
референдум. - це прийняття: ринення
питань, -в!днесених
Конститущею 1 законами Украни до вдання мицевогго-самоврядування,
шляхом прямого волевиявлення жител!в м1ста, як! мають право голосу.
Жител! м1ста беруть участь у мисцевих референдумах:
.з-

Мсцевий. референдум. проводиться. 3 метою безпосереднього. вирипення
мюькою громадою.. важливих „питань, вшднесених до вйдання м1сцевого
самоврядування.
На мкький референдум не можуть бути винесен! питання, внесен!
законом до в1дання:орган!в державной влади, а також питання
затвердження
мського бюджету. та встановлення м!ецевих податк!в.
Питання, як! не `вднесён!. чинним законодавством до, в:дання мусъкого
самоврядування, але мають важливе значення для мйськой, громади,
сощально-економ!чного Фа Культурного розвитку
можуть ‘бути
винесен! на м1бький консультативний референдум, наслёдки якого не мають
обов'язкового характеру.

ста,

Участь у м1ському референдум! е вмьною. Нхто-нё в
бути примушений до участ! у мкъкому референдум!.

якай.

форм! не може

`

Рашення миського реферевдуму та результати голосувания
нублжуються
комю!ею з проведення м1ського референдуму протягом
десяти дн1в шсля
його проведення.
Ришення
—мського
референдуму
набувають —чинност
3
моменту
опубжкування.

Про результати голосування на консультативному референдум! м1ський
голова у десятиденний терм!н 1нформуе органи } посадових 0с!б, до в!\дання
яких в1днесен! питання, що були предметом консультативного референдуму.

Глава

7.

Мецев! вибори.

Стаття 24.
Мсцев! вибори-.це обрання депутайв

м1сько! ради, депутат!в
Луганськой
обласной ради та мИського голови зиляхом
голосування жителёв м1ста, як!

мають право голосу.
Шияхом мецевих виборйв можуть замйцуватися ЗниМ посади
мського
самоврядування, якто це передбачено чинним законодавствм Украгни.

Стазтя 25.

МИсдев! вибори е вшъними

в\дбуваються на основй загального, р1вного
прямого виборчого права шляхом таёмного голосування.
Нысто не може бути примушений
участ! у миецевих виборах.
1

#

до

Порядок Призначення
проведення м!сцевих вибор!в та встановлення
результат!в голосування визначаеться законами Украйни.
{

Стаття 22.

Ришення про проведення миського референдуму пряймас м1ська рада’ на
вимогу депутапв мюсько? ради.

Миський. референдум за миецевою 1нйщативою ‚проводиться на
вимогу не
мени як 10% жителв м1ста,-як! пост!
проживають на дан?й територ& }

мають право голосу.

но

Порядок, идготовки та проведення м!ського референдуму
законом.

Стаття 23.

визначаеться

Глава 8. Загальн} збори громадян за

Стаття 26.

мёецем прожнвання.

Загальн! збори громадян за м1ецем проживания скликаються по будинках,
вулицях, кварталах, житлових комплексах, микрорайонах м!ста або Ииших
внутрицньом!ських територзальних утворениях 3 метою:
- обговорення питань загальном!ського значення;
- обговорення питань, в1днесених до вання загальномських
органв
мёського самоврядування, як! мають важливе значения для в!диовудних
жител!в, та подання пропозищ!й з цих питань;
- створення орган!в самооргантзаци населення;

—
-

заслуховування повидомлень та зв!йв про роботу орган!в

1

м1ського самоврядування, орган!в самоорганиаци
населення;

посадових ос!б

`- прийняття ринень про участь на громадських -засадах. жителйв миста в
роботах з благоустрою, у сприянн! охорон! громадського порядку,
збережиння житлового фонду, памятник! 1сторй 1 культури, наданнт
допомоги сощально незахищеним членам громадя;
‘= виринення Миших питань м1ецевого значення Ыдповдно до чинного
законродавства.
-

Стаття 27.

У робот! загальних збор!в
громадян мають право брати участь жител! мкста,
як! мають право голосу на м!сцевих виборах та проживають на в1дпов!дийй
територй
будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс).
У робот? загальних зборйв з правом дорадчого голосу
можуть-брати участь
народн! депутати Укра!ни, м1ський голова, депутати мисько! ради, посадов!
особи м!ського
самоврядування, представники орган!в державно влади,
об’еднань громадян та шдлриемств.

(

°

Стаття 28.

Стаття 30.

матер!ально-техн!чн! ‘засоби,

1нформащйн!

довдков!

та’

к

загальних збор!в” складаеться ‘протокол,
проведення’
«Иднисуеться головою 1 секретарем загальних збор!в громадян:

ГВд

час’

До протоколу загальних збор!в громадян додаеться список
зазначенням м\еця 1х проживания.

1х

який

учасник!в

в

Стаття 31,
Загальн збори громадян з розглянутих питань приймають ринення:

Ришення загальних збор!в громадян приймаються: вдкритим або таемним
к!лькост! присутн!х на них громадян,
голосуванням бльпнстю голое!в
як! проживають на вшюоВдн!й територй, та шдписусться головою
секретарем загальних збор!в громадян.

в

Стаття 32.
=
:
Рицення загальних збор!в громадян с обокузковим для виконання органами
самоорганзацй
М1свкого
населення
враховуються
органами
самоврядування.
|1

Э

Загальн!

збори ‘громадян
скликаються м1ським толовою за „власною
знЫиативою. або з 1нНативИ депутапв м1сьКоЙ ради, виконавчого компету
чи
вдНОВ1дНОГО
органу самобрганзацй населення,

°°

примищення,
матер!али.

Загалый! збори` громадян можуть також скликатися. миським
головою за
пропозиц!ею не менш як одне! хретини в!д загальной к!лькост! В1ДПОВ1ДНИХ
жител, що мають право. голосу на м!сцевих виборах..

Розпорядження м!ського голови про скликання загальних збор!в громадян
оприлюднюеться не и!знйи як за 7 днйв до 1х проведення 13 зазначенням часу
скликання, м!сця проведення та питань, як! передбачаеться внести на 1х
обговорення.

-

О

Ринення збор!в, прийнят! з питань, що мають важливе значення для м1ськой
територ!ально! тромади з питань, вщнесених до компетений `орган!в
або
державно! „влади
орган!в
м!ськбго-‘самоврядувания,
мають
рекоменданй ний характер.
В

:

Глава 9. Колективий та ндивдуальн! звервення
эжителйв м1ста до органи 1 посадових
себ миського самоврядування.
Стаття 33.

Жител! м1ста незалежно в1д 1х эку та громадянства мають право направляти
колективн! або 1ндивдуальн! звернення до органёв посадових 0с16 миського
самоврядування.
Жител! мета мають право особисто звертатися до орган! мського
самоврядування, орган!в самоорганзацй населення та до 1х посадових
службових ое!6 з питань, виднесених до в!дання м1ського самоврядування.
1

Стаття 29,

Загальн! збори громедян е правомочними за умови присутност! на них не

мени половини в1дпов!дних жител!в м:ста.

На загальних зборёх головус миський голова або кер!вник в1лпов!дНоГО
органу самооргантзанй населення чи особа, визначена м1ським головою.

Для проведення загальних збор!в громадян. обирасться секретар збор!в.

Порядок денний загальних збор!в затверджусться загальними зборами за
пропозищею миського голови.
Миський голова,

миска рада та П виконавч! органи, сприяють идготовд

проведенню загальних ‘зборв громадян, надають

1х

1

учасникам необх1дн?

1

{

Стаття 34.
Колективн? звернення, шдписан! б1лыш як 50 жителями м!ста, розглядаються
органами
посадовими. особами миського самоврядування, до яких вони
над шли, невидкладному порядку.
{

у

1нформаци про колективн!-звернення, и!дписан! бльш як 500 жителями
негайно. передаеться до м1сько? ради (в раз? якщо вони надйшли‘до
Знших орган!в або посадових ‘©с16 м1съкого самоврядувания).

мста,

#

—
Колсктиви! звернення жител!в м!ста можуть мати на мен:

- обговорюються

- внесення до м!ськог ради, миського голови, виконавчого
компету мисько!

ради
конкретних
сощально-економчного
пропозицй з питань
та
культурного розвитку мита чи окремих м1ських територ!й;
- анал!з роботи м1ського голови, м1сько! ради, 1 вйконавчих органйв
в Шлому
або заслуховування звййв про виконання окремих
завдань, повязаних 83
сощально-економ!чним та культурним розвитком м!ста чи
окремих м1ських
територ!й. Станом довкиля, громадсько! безпеки, 1нших питань, в/лнесених
чинним законодавством Украйни до видання м1ського самоврядувания;
"порушення питання про недов1ру посадов!й особ! органу м1ського
самоврядування;
- та

ве.

Глава

10.

Громадськ! слухания;

проекти ришень мПськоЙ ради та Н виконавчого компету 3
метою внесення пропозищи щодо питань м1ецевого значення, що в1днесен!
до в1дання м!ського самоврядування;
- порушуються питання та Ввносяться пропозицй
щодо питань м1сцевого
значения, шо належать до вудання миського самоврядування.

Стаття 38,
ТИдготовку

ради.

В

громадських слухань забезпечуе виконавчий комПтет м1сько!

м1еце
Про час
проведення та питання, як! виносяться на. тромадськ!
слухання, жител! мста СПОВИЦаються секретарем м1ськой ради не пизнише як
за 10 лнёв до 1х проведения.
1

Проведення громадських слухань орган!зус секретар м1сько}
ради або голова
комбеЙ, до В1ДАННЯ яко! ВхХОДЯТЬ
питання, що винесенй на
громадськ! слухання.

постно!

Стаття 35,
Жител! мста мають
право брати участь

у громадських слуханнях, тобто
зустр!чатися з депутатами мюько! ради та посадовими особами мСЬКого
самоврядування,
час яких заслуховуеться 1нформащия про виконання
ними службових. обовязкв або окремих доручень чи
про вирйшення
окремих питань; ЯК! зач1нають Знтереси м1ськой. громади, жител!в м1ста,
порушуються питання та вносяться пропозици щодо питань м!сцевого
значення, що належать до вания мського самоврядування.

д

Стаття 36.
Громадськ!. слухання можуть проводитися з {нйативи мёського
голови,
м1сько! ради або Ш пост! но! ком!ей, орган!в самооргантзаци
населення та
1нйщативи жител!в м1ста.
Громадськ! слухання 3 нйцативи жителйв мбста. можуть
проводитись за
наявност! колективного звернення з вудпов!дною
вимогою,-яке пдписане не
менш як 500 жителями миста.
Громадськ! слухання скликаються м1ським головою,

з

Громадськ! слухання проводяться не ридше одного разу на’рйк.

Стаття 36.
На громадськ! слухання
запрошуються посадов!-особи органв мського
м1сько!
самоврядування,
депутати
ради, кер!вники самоорганйзаци
населення, представники мських
осередк!в полйтичних партий та
громадських органчацйй, жяльюыть яких повязана з питанням, що
обговорюсться.

Стаття 37.

На громадських слуханн:
заслуховуються доповд! 1 1нформацй про роботу муського голови, м1сько!
ради, постйних комкс!й м1сько? ради, окремих депутат, виконавчих орган!
мсько? ради та 1х посадових
орган!в самоорган!заци населення;
7

ос,

Стаття 39.
На громадських, слуханнях ведеться протокол, в
якому зазначаються дата #
мюце проведення слухань, загальна кшьЬК!СтЬ
присутнх, нитання, що
обговорюються, зм!ст вистуш!в та внесен? пропозицй.
До протоколу може додаватися Знформащия або звйт особи, яка
запрошена на
слухання.
Веде протокол пращвник органйзац!Иног
вядиу виконавчого компету
°

мсько! ради.

Протокол громадського слухання и!дписуеться особою, яка зд снюе його
проведення, та особою, яка веде протокол, 1 передаеться м1ському голов.

Стаття 40.

Пропозицй вважаються внесеними за результатами
громадського слухання,
якщо за них проголосувало блыше половини жителйв мйста, як! взяли в
ньому участь.

Про результати ‘громадського слухання секретар м!ськой
ради 1нформуе
жител!в м1ста в десятиденний строк.

Глава

11. Мисцевй

нийативи.

Стаття 41.
Члёни мксько? громади мають право 1н1циовати
розгляд мською радою (в
!нйцативи) будь-якого питання, в/днесеного
порядку мбецево!
Конститущею
Тзаконами Украйни до в\дання м1ського самоврядування.
Мецева {нйшатива передбачае внесення до мбськой ради
проекту
нормативно-правового акту з питань, в1днесених до й в1дання.

Ы

—
Статта 42.

‚

Субектами права м1сцевой {ницативи може бути
м1юськё! громади (чисельн!стю не менше.20 осе16).

1я1щативна група

члена

Стаття 45.
Жител: миста мають прво брати участь у зас1даннях виконавчого комитету
при розгляд! питань, повязаних В реажзащею 1х конститущ!йних прав,
забезпечення яких вуднесено до вдання м1съкого самоврядування.

Проекти

Жител! м!ста мають право брати участь у забданн ыдпов ного органу
самоорганиаци населёння.
.

Схаття 43.

Перел!к форм участ! жителйв мита у здййснен! мвсЬкого самоврядуванния,
визначений цим Статутом; не с вичериним.
Органи та посадов! особи м!ського самоврядування повинн! сприяти
становленню нових `форм “участ жителйв мита у здснен! м1ського
самоврядування.

актив,
внесених” в порядку м1сцевой
нормативно-правових
ЗнЫфативи, як! тидтриман! шдписами не мени: як десяти видсотк!в жител!в
м!ста, як! мають право голосу на мсцевих ‘виборах, шдлягають
оприлюдненню # першочерговому розгляду на сес! м1сько? ради.

Розгляд питания, внесеного в порядку мецево! 1нщатиВи, ЗдИйснюеться на
вдкритому пленарному засданн! м1сько! ради з обов'язковою участю член!в

1нЫЦативной групи.
Рицення, прийнят! м1ською радою з питань, внесених в порядку мтецевой
(Ндлягають
1нйщативи,
—обовязковому
в порядку,
оприлюдненню
встановленому м1ською радою.

РОЗДТЛ Ш. ОРГАНИ 1 ПОСАДОВ! ОСОБИ
МИСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава

Загальн! засади нобудови системи
`орган!в м1ського самоврядувания.

13.

Стаття 46.
Система орган!в та посадових ос16 миського:самоврядувания включае:
- м1ську раду- представницький орган м1ського самоврядування;
- голову м!ста;
- виконавч! органи м!сько? ради- виконавчий комитет, в1ддли та управлиння.
т

-

й

Глава

Участь у робот! ерган!в м!ського
самоврядування та робота на виборних
‘посадах миського самоврядуваниея.

12.

Стаття 44.

Жител!. м1ста мають право бути присутн!ми на в\дкритих зас1даннях м1сько!
ради:
Особи, що виявили бажання в!дв1дати сесто мисько? ради, повинн? не шзнии

я

як за дёнь до 1 в!дкриття подати заяву на
секретаря ради, на якого
покладасться обов'язок организувати так! в\дв1дування.

У раз! неможливост! забезпечити в\дв!дування сес! мисько? ради жителями
мюта 3 орган!зацииних чи техн!чних причин, секретар ради повинен
забезиечити Итранслянио по мюськ!й радюмереж!.

у вдв1данн? сесй м1ськой ради, яка не повяязана 3
техн!чними причинами, повинна бути оформлена у

Видмова жителям м!ста

органзащйними

письмовйй

форм.

‘чи

Стаття 47,
Мкький голова, м!ська рада та .виконавч! органи здйснюють свою

д\яльнйсть тцодо реалйзацй функщй м1ського самоврядування за дорученням
м1сько! громади, вд В мен! та в И 1нтересах.——
Виконавчий ком!тет м1ськой ради ЗД!СНюЮЕ надан) Жому законодавством
окрём! поввоваження орган виконавчо?влади.

Стаття 48.
Дильнсть орган!в м!ського самоврядування базусться на засадах законност!,
сласност!, Шдконтрольност!, п!дзвиност! перед мкькою громадою,
розмежування повноважень представницькой та виконавчо? плок миовко?
влади, забезпечення повноти здийснення функцйй мюького самоврядування
м1ста при 1х здИснен?.
Розпод!л новноважень муж органами посадовими особами мського
самоврядування здйснюсться зАиуно законодавства цьго Статуту.
Повноваження як! можуть передаватися, та порядок 1х передач!
визначаються законом.

та прюриету нтерес}в жител!в

{

Жител! мста мають право без ‘будь-яких обмежень бути присутнми
виступати на громадських слуханнях у звязку 3 розробкою проекив
мського бюджету, та мЮьких програм сощально-економ!чного
культурного розвитку, проектв ришень ради з питань, як! становлять
суттевий громадський 1нтерес.
При обговоренн! питань, Шо винесён! на громадськ! слухання, жителями
мюта повинна бути забезпечена можливсть вльНо .висловолювати свою
позицно вносити пропозиц!
1

1

`

1

1

`

Глава

14.

`

Мкькя рада.

Стаття 49.

75

—
Миська рада е представницьким органом мського самоврядування- единим
органом представницько? влади м1сько! громади.

Стаття

50.

Миська рада формуеться шляхом в1льних вибор!в,

як!

Повноваження
м!сько! ради
починаються
офищйного
моменту
повдомлення м1ською виборчою ком!е!ею
про обрання необх1дной к\лькост!
`з

‚

проводяться на основ!
прямого виборчого права шляхом таемного.

загального, рявного 1
голосувания.
Порядок призначення, органзаци
ради визначаються Конститущею

1 проведення
1

ВЯ

.

вибор!в депутах?в мськой
законами Украйни та цим Статутом.

-

депутат!в, до складу

Основною органзац!

Депутат м1сько? ради- особа, яка шляхом вльних вибор!в над/ляеться
миською громадою повноваженнями представляти 1нтереси сво1х виборщв та
здснювати функци м1ського самоврядуванния, в\днесен! законодавством до
‚

в1дання м!съкой ради:

на

`Грошова винагорода депутатв, як! працюють в миськйй рад
поспйни
основ! виплачуеться з мського бюджету в розм!рах, визначених рипенням

ради...

Депутат м1сько! ради не може мати 1ншого представницького мандату та.
займати вибори! посади в систем! м1ського самоврядувания.
Депутат м1сько! ради складае. присягу такого зм1сту:
‚
№ё «Вступаючи в права депутата Рубыкансько? м1сько? ради,
зобовязуюсь усма
сво!ми дйями дбати про благо м1ста Рубужне та добробут його жител!в, пдно
свободи.Присягаю
представляти сво?х виборщв, обстоювати 1х права
додержуватися
закон!
Конституцй
Украйни,
Укра!ни,
статуту
територэльно! громади мста Рубужне, виконувати сво! обов'язки в 1нтересах
мёсько! територзально! громади».
1

й

Повноваження депутат” мисько! ради
В
одночасно
припиняються
припиненням повноважень м1ёько! ради
у випадках та у порядку,
передбачених законодавством. Повноваження депутата м1сько! ради за
ришениям ради припивяються достроково у разг:
- складення повноважень за особистою заявою;
меж; територй м!ста;
- визду на пост1йне м1сце проживания
- набрання законно! сили обвинувальним вироком щодо нього.

за

Стаття 53.

Повноваження м1ськой ради припиняються. в
день офимйного оголошення
мюькою територальною комй!Ею про обрання м1сько!
ради ‘нового
скликання.
Гдстави
порядок дострокового припинення повноважень м!ськой
ради
визначаеться законодавством.-

Стаття 54.

-

.

`

°

м1сько? ради входить за посадою м1съкий голова.

Стаття 52.

,

1

«Стаття 51,
Загальний склад м1сько! ради встановлюеться в межах, визначених
законодавством, рипенням мсько! ради, яке приймасться перед кожними
черговими виборами депутат?в м1сько! ради.
Кр!м

депутат.

‚

`

Строк повноважень м!сько? ради - чотири. роки. Мёська рада е повноважною
за умови обрання не мент як двох третин в!д встановленого радою складу.

16

ною формою

роботи м!сько! ради е сесйя.
Й

Сес1я складаеться 3
пленарних зас!дань ради, а також зас!дань
1нших ком!с!й.
`

пост них та

-

Сесйя м1сько! ради е правомочною, якщо в й
пленарному зас1дан? бере участь
бЫлыше половини
депутат!в в!д загального складу ради.
-

На сесйях м!ська

рада розглядае найважливии? питання, вднесён! до вдання
мського самоврядувания, за виключенням
питань, як! у в!днов!дност! 18
принципом `розпод!у: влад в1днесен!
виконавчих орган!в мисько? ради.

до

в1дання

эм1ського

голови

1

до

Пропозицй
порядку денного сёсй мсько! ради можуть ВносИТИсЯ М1СЬкИМ
головою, депутатами мисько! ради, пост! ними ком! ями мськой
ради,
виконавчим комПтетом м1сько? ради, загальними зборами
громадян за м!сцем
проживания.

Порядок шдготовки
розгляду на сесых м!сько! ради питань порядку
денного, а`також розклад Ш пленарних зас!дань визначаються
регламентом
м1сько? ради.
1

`

Сесй м!сько! ради проводяться Еласно ? носять
в1дкритий характер. На сесй
мають право бути присуты! жител! муста, нредставники засоб1в
1нформаци,
полИичних парт!
громадських организаций.

1

Мкська рада мае право,
у раз! необхдност!,
проведення закритого пленарного заслдання.

прийняти

рашення

про

Ришения мксько? ради приймаються в1дкритим
або таемним голосуваням.

Порядок
процедура прийняття ришень
регламентом.
{

миською

радою визначаються

@

Прийнят на сесй рицення м!сько? ради тидписуються миським
головою.

Рашення мксько! ради
нормативно- правового характеру набирають чинност?

77

—
з дня 1х офищиного оприлюднення, якщо радою не встановлено
блыш тизн1й
строк введення цих ришень у дно.

`

Секретар ради обираеться м!ською радою за пропозищю м!ського
голови з
числа Ё депутаМв на строк повноважень ради таемним
голосуванням,
блышстю голос?в вёд загального складу ради.

Хлава 15. Постйн? комбсй мйсько! ради.

Стаття 55.
ЦбсайнЕ ком!сЛ м1ськой ради © постйно:диочимиИ органами, як! обираються
3 числа депутат?в ради на строк Ш повноважень
для вивчення, попереднього
гидготовки питань, в1днесених, до вйдання ради та ‘здйснення
розкляду
контролю за виконанням ринень м!сько? ради, й виконавчих. органтв;

Секретар ради нрацюе в рад! на поспйн!й основ! $ не може
сумицати свою
службову дялышеть: з 1нШЮЮ посадою, займатися
ш!дприемницькою

До складу ком!е!й входять 1голова, члени ком1сй

Стаття 57.

‚

.

АялЬНСтЮ.

Е

$

Глава

секретар.

Миський

Органзаци роботи пост!ной ком!сй ради покладасться на голову ком!ей.

Голова ком!юй скликае
веде зас1дання ком!сй, дае доручення, членам
ком1ей, представляе ком!сйо у в/дносинах 3 [ншими
органами, ‘об'еднаннями
Шдприемствами,
громадян,
органзащями,
установами,
а
також
громалянами, орган!зуе. роботу ло резлвацй висновкв рекомендаций
ком!сй. В раз! вдеутност! голови ком\сй або неможливост!
ним виконувати
сво! повноважения з 1нших причин його функцй зд! снюс
заступник голови
ком!сй або секретар комкй.

голова

16. МКький

голова.

е головною посадовою особою м1сько!-громади.

Мбський голова за посадою очолюс
виконавчий комйтет м1сько! ради та
толовуе на засдданнях м1сько! ради.

1

Мський голова обираеться жителями мюта, як!
мають право голосу,
строком на чотири роки шляхом. вшьних виборйв. на ‚основ! загального,
прямого, р1вного виборчого права при таемному голосуванн;

-

н:

За ‘результатами вивчення
розгляду питань поет
ком!сй гохують
вйсновки 1 рекомендацй. Висновки
рекомендацй пост! ной комюй
приймаються блышстю голос!
загального складу
комей
тИдписуються головою ком1сй, ав раз: ного вдеутносйзаступником голови
або’
секратерем ком1с!. Протоколи засдань комксй тидписуються. головою
сёкрётарем. ком!ей,
{.

в

&

Мським головою може бути обраний будь-який
житель миста, який мае
право голосу,
Порядок обрання м1ського голови визначаеться законодавством.
-;

1

}

Стаття 58.

.

Повноваження м/ського голови починаються з
моменту оголошення миською
виборчою комиею на пленарному заданий ради ринення
про його обрання
закнчуються. в момент вступу ва цю посаду ищо? обрано! в\дпов!дно
до
закону особи.
‚

+

постйних
ком1сй:
Шдлягають
обов`язковому розгляду
органами, шдприемствами, установами
органмащями,
посадовими
особами, яким вони адресован!. Про результати розгляду. | вжит!
заходи
повинно бути пов!домлено ком!стям у встановлений ними
строк;
Рекомендаций

{1

Постйна комм: для розробки проектв

ришень: ради може створювати
идсотовч! ком!ей # робоч! групи 13 залученням представник!в
громадськосн,
вчёних епещалств, Питания, як! належать
до в1дання коькох посй них
ком!Ы!й, можуть за 1ницативою ком!с!, а також за.
дорученням ради, Ш
голови, секретаря ради розглядатися на с\льних зас\даннях,
1

Постйн!

комкей

е

тдзвитними та в!дпов!дальними перед м\ською
радою.

Перелк, функщональна спрямованкть | порядок органзацй роботи
пост! них коме! визначаються регламентом м1сько!.
ради та Положенням
про поспйн!
що затверджуються радою.

ком,

Стаття 56.

\

Посадовою особою м1съкой ради, яка в!дповлдае за организацию
секретар ради.
‚

'

й

роботи,

Е

т

Мкький ‚голова складае на пленарному зас!данн! м{ськой?
ради. присягу
ваступного зм1сту:
«Я, (1мя та правище),
волею територ!альной громади м1ста Рубужне. обраний
миським Головою, заступаючи на цей високий
пост, урочисте присягаю на
в1риисть народу Украйни. Зобовязуюсь
суворо дотримуватись Конституц
Украйни
закона Украйни, ус!ма. свойми справами дбати про благо м1ста
добробут його мешканцйв, обстоювати права, свободи
закони? 1нтереси
громадян, и!дносити авторитет мста Рубыжне як У держав, так
за П
межами».
*
Якщо вибори миського голови проведен! одночасно з виборами
депутат!в, то
присяга складаеться ним на першому „пленарному зас!даннй новообраной
ради шсля складання присяги депутатами ради.
1

1

{

1

НПовноваження миського голови
можуть бути припинен!
тидставах
в порядку, передбаченими законодавством,

1

достроково на

Повноваження -.мЮського голови припиняються
достроково м!ською
громадаю шляхом миського референдуму. Ришення про проведення мюького

ю

—
миського голови.

м1ського голови
референдуму щодо дострокового прининення повноважень
на вимогу не
приймаетЬся м1ською радою як за власною 1нищативою, так
на територй
м1ста,
жител!в
що
проживають
частини
десято!
одни!
менш як
м1ста мають право голосу.
1

До складу виконавчого комитету нё можуть бути включен! депутати миськой
ради, кр!м секретаря ради.

Е

Стаття 63.

Повноваження миського голови вважаються достроково припиненими у
винадках:
- його звернення з особистою заявою до м!сько} ради про складения ним
повноважень голови;
- набрання законно! сили обвинувальним вироком щодо голови;
або оголощения
- визнання його судом иедёездатним, безвсно вдсутн!м
таким, що помер;
- припинення його громадянства;
Його дяльност! 3 !НшОЮ
- порушення ним вимог щодо обмеження сум!сност!
законодавством;
встановлених
(Жяльн!стю),
роботою
- його смерт!.

Повноваження виконав' чого комитету
визначаються чинвим зако: нодавством

Помоксженя

в

:

Виконавчий комитет © зидзвИтним
хДКОНтрольним м!ськй рад, а 3 питань
здйснення ним делегованих Вому повноважень
орган виконавчо? владитакож тИдкоНтрольн? В1дНОВ1ДНИМ органам виконавчо?влади.
1

Звитус про роботу виконавчого

комтету м!ський голова.

Мска рада 3 власной 1нищетиви або з НщВтиви жителв м!ста може
прийняти рицення про внесення зм!н до скл гаду виконавчого комйт‹
його розпуск.
Тийщатива жителв м1ста про розпуск виконавчого
компету- повинна бути
шдтримана не мени як десятою частиною жителйв м1ста, як! мають право
рав,

було

У раз! дострокового припинення повноважень м1ського голови проводяться
в порядку, передбаченому
м1ського голови”
вибори
позачергов!
законодавством.

При достроковому припинен! повноважень м1ського голови до моменту
обовязки 3 органзацииной
встулу на посаду новообраного голови його
3
роботи мйськой ради здйснюе за ришенням ради секретар ради, а
перший
заступник
комйтету
радиорганзащйно! роботи виконавчого
мського голови 3 виконавчо? роботи.
1

ГЕдстави; на яких приймасться рипення про
розпуск виконавчого компету,
идлягають оприлюднению в м1ських засобах масовой 1нформаци.

итый

»

Стаття 64.
Органвацйною формою роботи виконавчого ком!тету е

Його зас!дання, як?
половини загального складу

Стаття 59.

правомочн? за умови
виконавчого компету.

Стаття 60.
Н
депутат в
На мюького. голову поширюються повноваження та гаран
м1ёцевих
якщо
в
статус
депутат
про
рад,
м!сько! ради, передбачен! законом
законом.
встановлено
не
ние

Зас!дання виконавчого ком!тету скликаються м1ським головою (або
одним 13
заступник!в мського голови в раз} в1дсутност! мИського голови чи
неможливост? виконання ним свох обовязк!в) в м!ру необх1дност!, але
не
ридше одного разу на м\сяць.

Миський голова, в'межах сво!х повноважень, видае розпорядження.

присутност!

быыше

›

Стаття 65.

Глава 16. Виконавчий

ОрганВащИно-техн!чне та 1нформащйне забезпечення роботи виконавчого

комйётет мксько ради.

компгету зд!йснюе його керуючий справами, який
призначаеться на посаду у

порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 61.

розлорядчим органом
Виконавчий комйтет м!сько! ради © виконавчим
мёського самоврядування, який утворюсться м!ською радою ка строк я
повноважень. Очолюс виконавчий комптет м\ський голова.

°

1

Виконавчий

комйтет

©

зюридичною

реквзити оридично! особи:
Стаття 62.

особою, мае свою вечатку. та ний

Кльююний склад виконавчого ком!тёту м!сько! ради визначаеться мисъкою
пропозищею
радою, а персональний склад затверджуеться: радою за

РОЗДМЛ1У.ОРГАНИ САМООРГАНТАЦИ НАСЕЛЕНИЯ.

Глава

17,

Система та загальн! засади:
органВацй дыльнося! орган!в
самоорганваци населення,

Стаття 66.
Органи саморганзацй населення утворюються на шдстав! ринення м№ькой
ради з 1нищативи жител в мйета.

А

—
Голова органу самоорганйзаци населення обираеться на засёданн?
органу або
безпосередньо жителями в!дпов!дной територй! м1ста.

Стаття 67.

Територй, у межах яко! де орган самоорганйзацй населення, закритлюеться
ришенням м!бъко! ради | мае В1дпов дати територй
проживання жител1в
мста, як! утворили цей орган.

Стаття 68.
Строк
повноважень органв
самоорганйац!. населення
жителями вудповдних територ!й миста самост! но,

Стаття

Обл

69.
органв

Тидготовка
зд!Иснюеться

населення

здйснюеться

виконавчим

органу

самооргантаци

населення

визначаеться

мы1ста.

Зайснення новноважень органйв
саморганбанй населення,

роботи

органу

1

повноважень органами самоорганзацИ населення не повинно
завдавати шкоди 1нтересам м1сько! громади.

Органи. самоорганнаци населення
повноваження мисько! ради.

Новноваження та порядок
Визначаеться законом,

самоорган!заци „населення

та № голови не
можуть зд!йсиювати

Стаття 77.
Органи самоорганНаци населення
самостно здйснююиь управлння
коштВ ы видпоЫ!дНОсТ? 13 програмами сощеальнопереданого %м майна
сконом!чного та культурного розвитку В!ДНОВ1ДНОЙ територй.

Порядок формувания орган!в
самоорганВванй населення.

1

Стаття 78.

Стаття 72.

посадов! особи мського самоврядування надають
Органи
допомогу
органам самоорганацИ населення у зд!снени! ними ©войх повноважень,
забезпечують 1х 1нформащею, примиценням, засобами Звязку в межах
кошторису виконавчого компету.

Ришения

про утворення органу ‘самоорганВацй населення приймаються
загальними зборами громедян, як! проживають на в\дповыднйй територ!

№

мета.

Статуя

19.

населення

Здснення

71.

18.

самоорган!зацй

Повноваження орган!в самоорганзаци населення
визначаються законом
передаються м миською радою.

Персональний склад
загальними зборами.

Глава

орган!в

Стаття 76.

Стаття 70.

Стаття

в!дкрито

Результати вибор!в оприлюднюються в засобах масовой 1нформаци

визначаеться

Глава

самоорганзаци
компетом мисько! ради.

|

проведення вибор!в
гласно.

1

73.

РОЗД1Л:Х. МАТЕРТАЛЬНИ ФИНАНСОВЕ ОСНОВИ
М1СЬКОГО САМОВРЯДКВАННЯ.

Вибори орган!в самоорган!заци населення проводяться на загальних
зборах
громадян, як! проживають на в\дповадний територй мйста.

Глава 20, Комунальна власшсть Мста.

За ришенням виконавчого комйтету,
яке приймаеться на пропозицио жител?в
видповДНОЙ територй. мта, вибори.
юр: ан! самоорган!заци населення
можуть проводитися на основ} загального, ривного,
виборчого
5

при таемному голосуванн! по виборчих

прямого

ММЛЬНИЦЯх.

Стаття 79.

права

Матер!альною
финансовою ‚обновою „мського
самоврядувания зПдно з
Конститущею Украни. е рухоме
нерухоме майно, гдоходи мйського
бюджету, позабюджетн? шльов! (в
1ому числ! валютн?) та 1ний кошти, земля,
природн ресурси, що е у власност! м1сько? громади,
також об'екти спльной
власност! територМальних, громад Лугансько! област, що перебувають в
управлни! обласно!ради.
1

1

Стаття 74.

а

За рипенням мисько! ради витрати, повязан? В идеотовкою
та проведенням
вибор!в орган в семоорганНзаци населення, проводяться за
рахунок миського
бюджету.

Стаття 75.

Матерйальн! та ф!нансов? ресурси, що неребувають
у комунальнйй власност,
е надбанням мисько! громади | %х недоторканисть захищаеться

мкта,

законодавством.

«2

‚

#3

—
Стаття 83.
Загальний
ний контроль за використанням обектв комунально? власност!
здИйснюе мюький голова.

“=

——
Стаття 80.

‚

включаеться рухоме нерухоме
До комунально! власност! мсько! громади
Перемк
майно, заресстроване у визначеному законодавством порядку.
`рипенням
визначаеться
М1сько!
власност!
громади
обеётв: комунально!
мисько! ради в!'дпов!дно до законодавства.
1

Глава 21. Ф1нансова основа мста.

Стаття 84.
Финансова основа м!ста складаеться
=
м1ського бюджету;

Дб комунёльно? власност! можуть належати:
- земля та ний природи! ресурси;
- комунальн! шдириемства м1ста;
пенсзйн? фонди, заклади 1 установи культури,
- банки, страхов? товариства,
та 1ните майно,
освйти, спорту, охорони здоров'я, сощального обслуговування
мкськйй
громад!;
що належить
- частки (па?) у майн! шдприемств;
нежитловий фонди м1ста;
- комунальний житловий та
позабюджетн!, валютн! та 1ний кошти;
- доходи м1сцевого бюджету м!ста,
до комунальной власност! мКта за
передаеться
- нерухоме майно, що
_
ришенням суду;
нерухоме майно, визначене Чинним законбдавством.
- 1нше рухоме

копи
Кош

позабюджетних (цильових) фонд!в;
- копи!в м1сько? ради та виконавчого ком1тету; ’
- финансово-кредитних ресурс!в;
папу 1|
- кошТВ №
органзаций
установ, що перебувають у комунальний

‚

авс,
„ош
копит валютних фонд в;

-

:

копий

т

‚

як! не тИдлягають приватизац,
Перелк обектв комунальной власноси,
м1сько!
ради.
рипенням
визначаються

оон

д
вы

‚

громадського самоврядування м1ста;
переданих м!сту зпдно чинного законодавства.

‘риального
Асоненнийй ‘урс!в,

яай

бюджет надходять кошти: плата за землю, за користування
я
в1д
ресурсами
‘нриродоко) ристувачив,
яко!
розм р
аНОВЛЮсТЬся маською радою в межах, визначених законодавством; ний
надходження зпдно з законодавства.
дними

1

м1ська рада.

Мкло

комет та його вддли й

Стаття 86.

або’ через орган м!сцевого
Територильна громада Мста безпосередныо
рн
може обеднувати на догов!рних засадах на прав! сп!льной
самоврядувация
обекти права комунально! власност, а також конпи м!сцевого
вл ›джету для виконання сп!льних проект!в або для сильного фнансування
(утримання) комунальних дприемств, установ органтзаций
" с: "воРОвтн дя
?
цього в1дповдн! органи
служби.

|

м1ська рада.
Р1шення про вдчуження комунального майна приймае

Стаття 82.
Власност м!ста ЗдуйСНЮЮюТЬ
Оперативнё управлиня обектами Комунально!
функций:
виконавч! органи м1сько! ради, на як! покладаються наступн!
об'скт!в до
прийняття
мисько!
щодо
ради
-‘идготовка пропозишщй на резгляд
м1сько!
власност!
ради;
комунально!
мусько! ради питань про створення,
тийготовка передача на розгляд
орган зац\, що перебувають у
эквйдацию
шдприемств
реоргантзацию та
Н
й
комунальн!й власност? м\ста;
власност! м1ста,
об‘скт!в
комунальной
в
оренду
- недання эгоди на здавання
й

В

у

у

1

п

:

‚

&

6

&

а

управл!ння в! 3мен) та в
в1днов!дно
до, закону зА!йсНЮЮТЬ
1нтерасах.територ!ально? громади муста
об'сктами
та
розпорядження
користування
правомочност! подо володя,
м!сько! громади.
власност!
комунально?
права

Миська рада, виконавчий

за

Мисто ма
на отримання вудшкодувань
еколог!чн} збитки, заподйян!
с право
ме
мета шдприемствами, установами органзащ!ями незал
територы
вщ1х форм власност!.

:

©

5

и

х

1

Суб'ектом права комунальной власност! муста

95

1

Стаття 85.

‚

Стаття 81.

1

ч18

кои,

обекти, що мають
У комуналынй власност! м1сько! громади Знаходяться
м1ста, задоволення
життезабезнечения
важливе загальном!ське значення для
`1сторико-культурних об'ектв
збереження
та.
для
потреб мько! громади
1
енергопостачання, 1нженерн!: комунткацй,
мста: (м1ськй системи ‘водотощо).
природн! ландшафти

^^.

за

органзаций установ, створених
самоврядування;
- конттв, отриманих в1д розмищення м1ських позик мських шнних напер!в;
=
проведення м!ських лотерей;
коппПв, отриманих
приватизац комунального майна м1ста;
7
тшдприемств,
МетооннднщиыкоштМ1ського

-

1

13:

1

1

-

1

!

я

№

Стаття 87.
Ниш
Мкька рада, або за Ш ришенням ни!
органи миського самоврядування
Мкыка
можуть, в межах, визначених законодавством, випускати мйськ?
щний!

папери

1

лотере!.

`

мт

24

®

—
Глава 22. Миський бюджет.

Стаття
Мсто

Стаття

88

:

бюджет, який. розробляеться; затверджуеться
виконуеться органами миського самеврядування самостйно, в межах
повноважень
‚мае

власний

1

1х

в

93,

Контроль за виконанням бюджету

.

1

Кошти поточного бюджету спрямовуються.на ф!нансувания установ
заклад!в, що утримуюътся за рахунок бюджетних асигнувань, не належать
до бюджету розвитку.
Доходи бюджету розвитку: формуються за рахунок частини податкових
надходжень, коши!в, залучених в!д розмицення мсцевих позик,. а також
Жнвестищ! них субсидёй з !нщих бюджейв.

1

фонд, який
непередбачених

`

Стаття

Стаття 89.
Бюджет мета складаеться з поточного бюджету бюджету розвитку.

92.

Мкький
бюджет повинен передбачати
резервний
використовуеться м1ською радою для
фИнансувания
видатк!в,
установленому м!ськой радою порядку.

Глава 23. Позабюджетнй

зд нюс м!ська

рада.

(айльов?)! валютнй фонди.

1

Стаття 90.

В доходи м!съкого бюджету
зараховуються:
- миецев!податки { збори, кр!м виняткав, передбачених законодавством;
- надходження
закрилених законодавством окремих загальнодержавних
податк!в або 1х частини, „вднов! дно: до норматив!в,. затверджених у

в

встановленому законодавством порядку;
- финансов! ресурси (дотаци, субсиди, субвенций, трансферти); передан! м1сту
Державного бюджету безпосередныо або розподлен! через обласний
бюджет;
- ф!нансов! ресурси, передан! мйсту з Державного бюджету для здИсневня
визначених законодавством повноважень виконавчой влади; +--.
- чёстина доход!в в1д приватизации комунально! власност! м1ста;
- надходжёння в1д м!ецевих позик
лотерей;
- надходження в!д оренди нилЮюних майнових комплекств, що належать до
комунально! власност! мита;
еколог!чн! збитки;
- жирафи вудшкодування
=
Нан кошти, отриман!
‘господарсько! дильност! орган?в м1ського
самоврядування;
- 1ншй надходження, передбачен! законодавством.
з-

1

#

за

в

:

Мкький бюджет повинен бути достатн!м для виконання функщйй м/сцевого
самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень орган!в
виконавчо! влади,та забезпечення населення послугами не ниж-че р1вня
миимальних сощальних потреб.

Стаття

91.

:

Видаткова частина мюбького бюджету окремо передбачае видатки поточного
бюджету видатки бюджету розвитку.
}

Видатки поточного бюджету окремо передбачають видатки, повязан! 13
виконанням самоврядних повноважень, | видатки, повязан!.з виконавням
делегованих законом повноважень орган1в виконавчо? влади.

Стаття 94.

Мкська рада може утворювати позабюджетн!
(щЁльов!)
визначати порядок використання кошт!в цих фондйв
законодавства.

1

у

валютн! фонди та
в днов носи! до

Порядок формування та використання коли!в позабюджетних
(щльових)
валютних
фонд визначаеться в\дповидними
як!
положеннями,
затверджуються риненням м1сько? ради.

1

РОЗД1Л

У.

те

ГАРАНТИ МИСЬКОГО

САМОВРЯДУВАНВЯ.

Глава 24. Вунов\дальнсть органёв $ посядових
ое1б мйського самоврядувания
перед
територ1альною громадею.

Стаття 95.
Органи та посадов! особи м1ського самоврядування © в1дпов дальними,
и дконтрольними та хИдЗЫ!тнИМИ
перед м1ською громадою про результати
свое? роботи
надають жителям миста
‘1иформацио:
1

необхуву

Стаття 96.

Жителё.

м1ста мають право на
отримання достов!рног. нформацИ щодо
дыльност! орган | посадових ос!б м1ського.
самоврядування, яка може
включати вдомост? про:
7
структуру та чисельний склад орган!в м!ського самоврядування:
- компетенцию орган1в посадових ос!б м!ського
самоврядування;
призначення та зыльнення
посадових
мйського
органйв
самоврядування;
- поточну дяльысть та плани роботи орган!в
посадових осйб м1ського
самоврядування;
- нишу 1нформаш, зедно чинного
законодавства.
1

ос

{

Стаття 97.

Вс! посадов? особи м!ського
самоврядувания повинн! щом!сяця проводити
прийом жител!в миста 3 особистих питань.

Глава 25. Вдповдальнёсть орган!в посадових
оейб мкького самоврядувания
перед
1

державою, юридичними та фВичними особами.
Стаття 98.

.

Органи посадов! особи мкького самоврядування несуть М\дпов\дальнксть
диочого
перед державою у раз порушення ними, Конституц! Украйни
законодавства.
}

1

посадових ос1б мсЬкоГо.
Державний контроль за д1яльн1отю ‚орган!в
зг1дно
з
законодавством.
здййснюеться
самоврядувания
1

Стаття 99.
Шкода, завдана.юридичним 1 физичним особам в результат! неправом них
:миського
орган!в
самоврядувания,
або:
бездяльност!
ришень,
видшкодовуються за рахунок когит!в вдпов!\дного. м1ощевого бюджету, а в
результат! неправом!рних рищень 260 д!й або безд1яльност! посадових ос!6
мюького самоврядування - за рахунок: 1х власних кошив У порядку,
встановленому законодавством.

д

фВичних 9е16, що
Спери про поновлення порушених прав. юридичних
Виникають в результат! рипень, д\й чи безд!яльност? орган!в або. посадових
616 м1ського самоврядування, вирниуються в судовому порядку.
1

‚”

Стаття

®*

100.

:

Органи та посядов! особи мського ‘самоврядування: несуть в1дпов!дальнсть
за виконания визначених законодавством повноважень. орган!в виконавчот
влади в порядку, встановленому законодавством.

ЗАКЛЮЧН! ПОЛОЖЕННЯ.
Статут територ!альной тромади ирийнято
двадиять третьго скликания #7

Зе

на-347

#72000ИЕ

Статут Шдлягае ресстраци

оссеей

мбськой ради

в установленому законодавством порядку.

постйно дйочим актом 1’
с.
новообраним складом м1сько! ради.

Статут.

о

не

тидлягае. перезатвердженню
7
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