


Звіт  

постійної комісії міської ради  з питань інвестицій, регуляторної політики, 

торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна 

та приватизації 
Постійна комісія міської ради  з питань інвестицій, регуляторної політики, 

торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна та 

приватизації була створена рішенням Білоцерківської міської ради від 11 грудня 2015 

року № 06-02-VІІ. Головою комісії було обрано Мартинюка Сергія Івановича, 

секретарем комісії обрано Гончара Анатолія Анатолійовича.  

На сьогоднішній день до складу комісії входять 10 депутатів від різних 

політичних угрупувань: 
Гончар Анатолій Анатолійович   Даліба Олекандр Анатолійович 

Джегур Генадій Васильович        Коробчук Володимир Васильович  

Король Андрій Петрович             Музальов Олег Олександрович  

Мартинюк Сергій Іванович         Русс Олександр Миколайович  

Шевченко Олена Олексіївна       Оселедько Юрій Павлович 

Комісія працює відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Робота комісії організована та проводиться головою комісії 

на належному рівні відповідно регламенту публічно і прозоро та згідно затвердженому 

положенню про постійні комісії Білоцерківської міської ради.  

Засідання комісії скликаються в міру необхідності, анонсуються на сайті 

Білоцерківської міської ради своєчасно за три дні до проведення комісії, всі члени 

комісії запрошуються в телефонному режимі заздалегідь. Згідно регламенту та 

положень про постійні комісії всі засідання розміщуються на сайті міської ради, де 

кожна зацікавлена особа за бажанням може переглянути їх зміст особисто. 

Комісією розглядаються і вирішуються питання у межах повноважень, визначених 

чинним законодавством. 

Робота комісії будується на основі законності, гласності, рівноправності, вільного 

колективного обговорення. 

За час роботи комісії відбулося  54 засідань. В 2016 році відбулось 24 засідання, в 

2017 році відбулось 15 засідань, в 2018 році відбулось 15 засідань. 

А також один раз засідання постійної комісії відбулося спільно із  постійною 

комісією з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, 

міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, 

соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства. 

Напрямок діяльності постійної комісії : 

 готує висновки та рекомендації з питань інвестицій, регуляторної політики, 

торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, комунального майна 

та приватизації. 

 контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів, передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань інвестицій, регуляторної 

політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, 

комунального майна та приватизації. 

 з метою здійснення депутатського контролю, сестиматично, але не рідше 

одного разу на рік, вивчає та подає  за результатами звіт, який включає 

висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і 

підконтрольних раді органів, підприємств , установ та організацій з питань 

інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку 

підприємництва, власності, комунального майна та приватизації. 

 розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення 

керівників об’єктів комунальної власності, які перебувають у віданні ради з 



питань  інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку 

підприємництва. 

 погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх на розгляд ради та 

виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами 

виконавчих органів з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, 

послуг та розвитку підприємництва комунального майна та приватизації. 

 комісія з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та 

розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації 

перевіряє роботу підприємств, установ, організацій, розташованих на 

території міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд 

керівників підприємств, установ, організацій, а в деяких випадках вносить свої 

пропозиції на розгляд ради. 

 попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів 

соціально- економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, 

вносить по них зауваження і пропозиції. 

 заслуховує звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів ради про виконання рішень ради з питань малого та середнього 

бізнесу, а також про здійснення ними делегованих повноважень . 

 котролює процес приватизації, дотримання законодавства з питань 

приватизації та проводить аналіз її наслідків, надаючи раді раз на рік 

детальний звіт про хід приватизації. 

 попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних 

майнових комплексів і нежитлових приміщень. 

 розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об’єктів комунальної 

власності. 

 вносить пропозиції та рекомендації з надання пільг в орендній платі, 

щоквартально проводить аналіз доцільності й ефективності від зданих в 

оренду приміщень. 

Комісія проводить чітку та злагоджену роботу з вирішення проблем, що стоять 

перед містом. 
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№39   18.01.2018 року 8 6 5 

№40   06.02.2018 року 10 8 8 

№41   20.02.2018 року 1 6 1 

№42   06.03.2018 року  9 7 7 



№43   02.04.2018 року 9 3 2 

№44   23.04.2018 року 7 6 1 

№45   12.06.2018 року 6 8 5 

№46   10.07.2018 року 3 9 3 

№47  11.09.2018 року  9 7 7 

№48  18.10.2018 року 16 6 15 

№49   09.11.2018 року 7 8 7 

№50  22.11. 2018 року 3 7 3 

№51  14.12.2018 року  7 8 5 

№52  18.12.2018 року  3 8 1 

№53  27.12.2018 року 2 7 0 

Загальна кількість питань розглянутих на засіданні постійних комісій - 100  

Загальна кількість питань винесених на розгляд сесії - 70 

Висновки: 

1. Постійна комісія працює злагоджено, відповідально та результативно. 

2. Питання вирішуються компетентно, висновки і рекомендації комісії 

враховуються при прийнятті рішень міською радою на сесіях. 

3. Слід відмітити ефективну роботу членів нашої комісії, які демонструють 

професіоналізм і принциповість при вирішенні питань.  Засідання комісії 

були ефективні та результативні.   

4. Задля реального вивчення проектів рішень, регуляторних актів залучалися 

до участі в робочих групах як депутати так і фахівці апарату виконкому. 

5.  Також хочу зазначити, що перед нашою постійною комісією стоїть ще 

багато питань, які потребують вирішення. Тому я сподіваюсь на подальшу 

співпрацю та взаєморозуміння з керівниками організацій, а також з 

депутатами у вирішенні питань в інтересах міста. 

 

Голова постійної комісії                                                     С.І.Мартинюк 
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