
                           Додаток 1 

 до розпорядження селищного голови 

                                                                       від 19.01.2021 № 11-аг 

 

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

між селищним головою, секретарем ради та заступниками 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 
Селищний голова 

 

Виконує повноваження селищного голови, відповідно до ст.12, ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

- забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів 

виконавчої влади на території громади, додержання Конституції та законів 

України, виконання актів Президента України та відповідних органів 

виконавчої влади;  

-  організує в межах, визначених зазначеним Законом, роботу селищної 

ради та її виконавчого комітету,  

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 

- скликає сесії селищної ради та засідання виконавчого комітету, вносить 

пропозиції та формує порядок денний сесій ради, головує на пленарних 

засіданнях ради; 

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур на посаду 

секретаря ради, заступників селищного голови, старост, про кількісний і 

персональний склад виконавчого комітету селищної ради, пропозиції щодо 

структури і загальної чисельності апарату та виконавчих органів ради; 

- очолює виконавчий комітет Покровської селищної ради, головує на 

його засіданнях; 

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму; 

- здійснює загальне керівництво виконавчими органами селищної ради, 

спрямовує і координує роботу старост; 

- видає розпорядження у межах своїх повноважень; 

- призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату виконкому 

та керівників структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи, крім 

спеціалістів, а також керівників  комунальних  підприємств; 

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

- забезпечує виконання затвердженого селищного бюджету, є 

розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, 

визначеним селищною радою; 

- укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого 

комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до 

виключної компетенції ради, подає їх на затвердження селищної ради; 

- веде особистий прийом громадян, забезпечує на території Покровської 

селищної ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян 

та їх об’єднань; 

- звертається до суду про визнання незаконними актів підприємств, 

установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної 
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громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

- представляє територіальну громаду, Покровську селищну раду та її 

виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами 

місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а 

також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства. 

- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності; 

- є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною 

громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення 

виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також 

підконтрольним відповідним органам виконавчої влади; 

- не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед 

територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не 

менше половини депутатів відповідної ради селищний голова 

зобов’язаний  прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради; 

- здійснює  повноваження місцевого самоврядування визначені  іншими 

законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не 

віднесені радою до відання її виконавчих органів. 

У разі хвороби, відпустки, відрядження селищного голови його 

повноваження  здійснює особа керівного складу відповідно до розпорядження 

селищного голови, в усіх інших випадках – особа визначена відповідно до 

вимог ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Секретар ради 

 

Вживає заходи з виконання положень Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, рішень Покровської селищної ради, виконавчого комітету 

селищної ради, розпоряджень Покровського селищного голови з питань: 

- підготовки пленарних засідань селищної ради, з питань, що 

виносяться на розгляд ради; 

- забезпечення оприлюднення проектів рішень ради відповідно до 

Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів; 

- забезпечення своєчасного доведення рішень ради до виконавців і 

населення, організації  контролю за їх виконанням,  

- забезпечення оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України 

"Про доступ до публічної інформації"; 

- забезпечення офіційного оприлюднення рішень ради, які відповідно до 

закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі 

здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення 

радою регуляторної діяльності; 
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- зберігання, в тому числі архівних рішень селищної ради та відповідних 

додатків до них; 

- планування роботи селищної ради; 

- організації контролю за своєчасним доведенням рішень селищної ради,  

виконкому, розпоряджень селищного голови до виконавців та контролю за їх 

виконанням; 

- координації роботи  за термінами  розгляду  заяв про надання 

адміністративних послуг, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб у 

встановлені законодавством терміни; 

       - координації роботи з питань організаційно-інформаційного, 

матеріально-технічного, транспортного і комп’ютерного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та апарату селищної ради; 

 -   організації кадрової роботи у виконавчому комітеті селищної 

ради;  

- організації роботи щодо питання прийняття на службу в органи 

місцевого самоврядування; підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації посадових осіб, просування по службі і формування кадрового 

резерву; 

          -  здійснення заходів з питань запобігання і протидії корупції, 

забезпечення дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого 

самоврядування та Закону України "Про запобігання корупції" у виконавчих 

органах; 

- співпраці з громадськими організаціями, структурними 

утвореннями політичних партій. 

Секретар ради входить до складу виконавчого комітету, та в разі 

відсутності у штатному розписі посади керуючої справами (секретаря) 

виконавчого комітету відповідно до рішення ради виконує його функції з 

питань: 

- здійснення підготовки засідань виконавчого комітету, 

-  своєчасного доведення членам виконавчого комітету та запрошеним 

особам інформації про місце та час проведення засідання; 

- планування роботи виконавчого комітету; 

 

Секретар ради: 

- організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-

дорадчих органів, що утворюються розпорядженням селищного голови, 

які він очолює.  

- сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень; 

- координує діяльність постійних комісій селищної ради, сприяє 

організації виконання їх рекомендацій. 

- веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень 

в установленому порядку. 

- організовує за дорученням ради відповідно до законодавства 

здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням 

референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого 
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самоврядування. 

- в межах своєї компетенції виконує інші доручення селищного 

голови. 

Спрямовує, координує і контролює роботу: 
- відділу діловодства, контролю та архівної справи; 

- відділу організаційно- кадрового забезпечення; 

- відділу з питань надання адміністративних послуг-ЦНАП; 

- відділ правового забезпечення та інформаційних технологій; 

- персонал з обслуговування виконавчого комітету селищної ради. 

На час відсутності секретаря ради у зв’язку із відпусткою, хворобою та 

з інших поважних причин координацію роботи підпорядкованих йому відділів 

здійснює посадова особа керівного складу, визначена розпорядженням 

селищного голови. 

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Вживає заходи з виконання положень Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, рішень Покровської селищної ради, виконавчого комітету 

селищної ради, розпоряджень Покровського селищного голови з питань:  

- координації та контролю за роботою закладів освіти, фізичної 

культури та спорту, які належать до комунальної власності громади; 

- складання, схвалення та подання на розгляд селищної ради 

прогнозу місцевого бюджету, складання проекту місцевого бюджету, подання 

його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; 

- організації бухгалтерського обліку, тендерних закупівель, 

складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної звітності; 

- залучення інвестиційних  коштів для розвитку території громади;  

- забезпечення пільгового проїзду на території селищної ради;  

- соціального захисту населення та надання відповідно до 

законодавства пільг і допомог,  

- організації роботи щодо запобігання бездоглядності 

неповнолітніх; 

-  опіки та піклування;  

- координації роботи закладів культури, які належать до 

комунальної власності селищної ради, вирішення питань матеріально-

технічного та фінансового забезпечення цих закладів;  

- розвитку туристичного напрямку на території громади; 

- дотримання гендерно орієнтованого підходу в усіх сферах 

діяльності ОТГ; 
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-  дотримання державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»; 

- підготовки програм соціально-економічного та культурного 

розвитку на території селищної ради, цільових програм з інших питань 

самоврядування 

 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

- входить до складу виконавчого комітету селищної ради; 

- організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-

дорадчих органів, що утворюються розпорядженням селищного голови, які він 

очолює; 

- веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень 

в установленому порядку; 

- виконує інші доручення селищного голови в межах своєї 

компетенції. 

Спрямовує, координує і контролює роботу: 

- сектору у справах дітей; 

- відділу бухгалтерського обліку та звітності; 

- відділу з питань економічного розвитку та інвестицій ; 

- фінансового відділу;  

- соціально-гуманітарного відділу; 

- відділу освіти, молоді та спорту. 

На час відсутності заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради у зв’язку із відпусткою, хворобою та з інших 

поважних причин його обов’язки виконує посадова особа керівного складу, 

визначена розпорядженням селищного голови. 

                    
Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Вживає заходи з виконання положень Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, рішень Покровської селищної ради, виконавчого комітету 

селищної ради, розпоряджень Покровського селищного голови з питань:  

- реалізації на території селищної ради державної політики в сфері 

житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури, 

комунальної власності, будівництва;  

- управління в межах, визначених селищною радою, майном, що належить 

до комунальної власності; 

- реалізації та обліку заходів із  запровадження енергозберігаючих та 



6 
 

енергоефективних технологій в комунальних закладах громади.  

- організації та контролю за виконанням громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру 

- обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують 

поліпшення житлових умов;  

- розгляду проектів планів підприємств, які належать до комунальної 

власності селищної ради, забезпечує їх надання на розгляд виконавчого 

комітету селищної ради та здійснює контроль за їх виконанням; 

- здійснення контролю відповідно до законодавства за організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-комунального 

господарства; 

- забезпечення координації діяльності суб'єктів містобудування щодо 

комплексної забудови населених пунктів; 

- забезпечення заходів з благоустрою населених пунктів селищної ради та 

здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, 

організації збирання, транспортування та утилізації побутових відходів; 

- здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення; 

- контролю за сплатою податків та цільовим використанням земельних 

ділянок;  

- охорони навколишнього природного середовища та  забезпечення 

реалізації екологічної політики на території Покровської селищної ради; 

-      організації та участі у здійсненні на території громади заходів, пов'язаних 

з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом; 

-      забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів, пов'язаних 

з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом 

їхнього здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей у разі стихійного 

лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних подій; 

- підготовки пропозицій щодо вдосконалення форм  і методів торгівлі, 

діяльності ринків та розвитку підприємництва на території громади; 

- забезпечення координації діяльності та сприяння розвитку комунальних 

підприємств у сфері охорони здоров'я. 

На час відсутності заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради у зв’язку із відпусткою, хворобою та з інших 

поважних причин його обов’язки виконує посадова особа керівного складу, 

визначена розпорядженням селищного голови. 

  

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

- входить до складу виконавчого комітету селищної ради; 

- організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-

дорадчих органів, що утворюються розпорядженням селищного голови, які він 

очолює; 
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- веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень 

в установленому порядку; 

- виконує інші доручення селищного голови в межах своєї 

компетенції. 

 

Спрямовує, координує і контролює роботу: 

- відділу земельних відносин і охорони навколишнього природного 

середовища; 

- відділу з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури; 

- відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення і територій, мобілізаційної роботи. 

 

                      
 

 

Секретар ради                                                                   Т.М. ЄРМАК 

 

Начальник відділу організаційно-  

кадрового забезпечення                                                   В.І. Григоренко 

 

 

 

             

              

 

 


