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Про затвердження положень виконавчих 
органів Володимирецької селищної ради

Розглянувши пропозицію в  олодимирецького селищного голови 
керуючись ст. 11, ч. 4 ст, 54, ч. 1 ст. 59 Закону У країни «Про місцеве
еамоврядув-ання в Україні», враховуючи рішення Володимирецької селищної 
ради від 09.07.2021 «Про затвердження структури виконавчих органів
ради, загальної чисельності апарату ради та Гї виконавчих органів (нова редакція)» 
за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада

ВИРІЩЖШАі

1. Затвердити Положення про:
1.1 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення Володимирецької селищної ради, що додається.
1.2 Відділ юридичної, регуляторної та кадрової роботи Володимирецької 

селищної ради, що додається.
1.3 Загальний відділ Володимирецької селищної ради, що додається.
1.4 Сектор комунікацій, цифрового розвитку та організаційного 

забез-иечення Вол-одімфецькеї селшцної ради, додасться.
1.5 Відділ містобудування, архітектури, надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, та мобілізаційної роботи В о ло димирецької 
селищної ради, що додається.

1.6 Відділ економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради, що додається.

1.7 Земельний відділ Володимирецької селищної ради, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

селищної ради Юрія БЛИЩИКА та постійну комісію з питань регламенту,
депутатської діяльнос 
контролю за дотр 
Микола ДЕСЯТНЕ

Селищний голова

у, розвитку- СІЛ, селїш^а, та здійснення 
рійного законодавства (голова комісії

Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради
2021 року №

ПОЛОЖЕННЯ 
про юридичний відділ Володимирецької селищної ради 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Юридичний відділ Володимирецької селищної ради (далі - відділ) 

утворюється за рішенням Володимирецької селищної ради та входить до 
складу виконавчих органів Володимирецької селищної ради.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Володимирецькій селищній 
раді, підпорядковується її виконавчому комітету, селищному голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
рішеннями селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, 
розпорядженнями селищного голови, цим Положенням, іншими нормами 
чинного законодавства України.

1.4. Відділ не має структурних підрозділів.
1.5. Відділ не має статусу юридичної особи.

1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

Відділ утворено для здійснення організації юридичної, регуляторної та 
кадрової роботи, спрямованої на правильне застосування, дотримання та 
запобігання невиконанню )имог законодавства, інших нормативно-правових 
актів селищною радою та Гї виконавчими органами, а також посадовими 
особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних 
обов'язків, роз'яснення чинного законодавства України, захист прав та 
законних інтересів селшцної ради та її виконавчих органів у судах, інших 
органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх 
повноважень виконавчими органами селшцної ради та їх посадовими 
особами.

2.1. Основні завдання відділу :
1) забезпечує правильне застосування законодавства селищною радою та 

Гї виконавчими органами, інформує керівництво ради про необхідність 
вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

2) узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, 
готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд керівництву 
ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту 
нормативного док}шента та подання його в установленому порядку в орган, 
уповноважений приймати такі акти;

3) бере участь у підготовці проектів нормативних документів, 
господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти нормативних 
документів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових 
висновків чи зауважень до них;



4) перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних 
документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує (візує) їх за 
наявності віз керівників відповідальних структурних підрозділів або осіб, які 
їх заміщують. У разі невідповідності проекту нормативного документу 
законодавству та якщо внесені у нього відділом зауваження не враховано, 
відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо 
законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного 
рішення уповноваженим органом;

5) проводить разом з іншими структурними підрозділами селищної ради 
роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення 
їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них 
змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

6) вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного 
документу для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт порушує права, 
свободи і законні інтереси громадян;

7) проводить з використанням сучасних технічних засобів 
інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до 
виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах в межах 
компетенції відділу та готує керівництву ради довідкові матеріали із 
законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з 
правових питань;

8) бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі 
невиконання/неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні 
захисту майнових прав;

9) спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє 
своєчасному вжиттю заходів відповідно до рішень, постанов, ухвал, окремих 
ухвал суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих 
органів;

10) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 
інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

11) готує позови до суду про визнання незаконними актів державних 
органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження 
селищної ради та її посадових осіб;

12) представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради 
та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових 
питань і спорів;

13) бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань 
з правових питань з працівниками структурних підрозділів ради, у 
підвищенні правових знань;

14) надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям 
селищної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх 
необхідними нормативно-правовими актами за потреби та в межах своєї 
компетенції;

15) бере участь в роботі комісій з розгляду ними галузевих питань;
16) забезпечує реалізацію державної політики з питань служби в органах 

місцевого самоврядування та кадрової роботи в апараті селищної ради та



виконавчих органах селищної ради, узагальнює практику роботи з кадрами, 
вносить селищному голові пропозиції щодо її вдосконалення;

17) бере в межах своєї компетенції участь у розробленні структури
виконавчих органів селищної ради;

18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну 
статистичну звітність, довідки, звіти, інформації та методичні матеріали з 
питань, що належать до компетенції відділу, аналізує якісний склад 
посадових осіб апарату селищної ради та виконавчих органів селищної ради;

19) здійсшоє кадрове методичне та інформаційне забезпечення роботи 
апарату селищної ради та виконавчих органів селищної ради,

20) здійснює контроль за дотриманням законів України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів 
законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування, 
кадрової роботи та про державні нагороди України в апараті селищної ради 
та виконавчих органах селищної ради;

21) організовує та здійснює контроль за додержанням у становленого 
порядку розгляду кадрових питань у виконавчих органах селищної ради;

22) контролює розроблення посадових інструкцій працівників 
виконавчих органів селищної ради, перевіряє їх на відповідність 
встановленим законодавством вимогам;

23) приймає від претендентів на заміщення вакантних посад в апараті 
селищної ради та виконавчих органах селищної ради відповідні документи та 
подає їх на розгляд конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на 
заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в 
апараті селищної ради та її виконавчих органах, здійснює інші заходи щодо 
організації конкурсного відбору;

24) забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального 
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним 
корупційним ризиком;

25) забезпечує проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади»;

26) розглядає та вносить селищному голові пропозиції щодо проведення 
стажування кадрів на посадах, готує разом з апаратом селищної ради та 
виконавчими органами селищної ради документи для організації стажування;

27) готує проекти розпорядчих документів з питань служби в органах 
місцевого самоврядування та кадрової роботи, здійснює погодження таких 
документів, підготовлених виконавчими органами селищної ради;

28) готує проекти розпоряджень селищного голови з кадрових питань, 
про надання відпусток працівникам та про службові відрядження працівників 
апарату селищної ради, виконавчих органів селищної ради без статусу 
юридичної особи, керівникам інших виконавчих органів;

29) готує документи про призначення на посади та звільнення з посад 
працівників апарату селшцної ради, виконавчих органів селищної ради без 
статусу юридичної особи, керівників інших виконавчих органів та керівників



комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади;

30) координує підготовку відповідних документів щодо укладення, 
продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками підприємств, 
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної 
громади;

31) оформляє документи про складання Присяги, присвоєння рангів 
посадових осіб, уносить про це відповідні записи до трудових книжок 
посадових осіб апарату селищної ради та виконавчих органів селищної ради 
без статусу юридичної особи, керівників інших виконавчих органів селищної
ради;

32) обчислює загальний стаж роботи та стаж служби в органах місцевого 
самоврядування, веде облік та готує проекти розпоряджень селищного 
голови щодо встановлення надбавок за вислугу років;

33) складає графік щорічних відпусток працівників апарату селищної 
ради, виконавчих органів селищної ради без статусу юридичної особи та 
керівників інших виконавчих органів селищної ради;

34) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення 
трудової дисципліни, готує розпорядчі документи, пов’язані з проведенням 
службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

35) проводить роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням;
- трудових книжок та особових справ працівників апарату селищної 

ради, виконавчих органів селищної ради без статусу юридичної особи, 
керівників інших виконавчих органів селищної ради;

- особових справ керівників комунальних підприємств, установ та 
організацій, що ншіежать до комунальної власності територіальної громади, з 
якими укладено контракти;

36) проводить роботу з кадровим резервом, здійснює організаційно- 
методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та 
узагальнює практику формування кадрового резерву в апараті селищної ради 
та виконавчих органах селищної ради;

37) здійснює ведення табелю обліку робочого часу працівників апарату 
селищної ради та виконавчих органів селищної ради без статусу юридичної 
особи;

38) оформляє і видає довідки з місця роботи працівників, здійснює 
оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників апарату 
селищної ради та виконавчих органів селищної ради без статусу юридичної 
особи;

39) здійснює за результатами аналізу кадрового забезпечення роботу 
щодо підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації посадових осіб 
апарату селищної ради та виконавчих органів селищної ради, формує 
замовлення на підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації 
посадових осіб апарату селищної ради та виконавчих органів селищної ради;

40) здійснює ведення військового обліку працівників апарату селищної 
ради, виконавчих органів селищної ради без статусу юридичної особи, 
брошованш війсьшвозобов^зашж на період мобілізації та на воєнний час;



1) перевіряти додержання законності в структурних підрозділах 
виконавчих органів ради;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб 
виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, 
необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

3) інформувати селищного голову у разі покладення на відділ 
виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за її межі, 
а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не 
надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених 
питань;

4) залучати, за згодою керівників структурних підрозділів виконавчих 
органів селищної ради, відповідних спеціалістів для підготовки проектів 
нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення 
заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього 
обов’язків;

5) брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, 
які проводяться у виконавчому органі ради, у разі розгляду на них питань 
щодо практики застосування законодавства;

6) пропозиції відділу щодо приведення у відповідність із 
законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що 
суперечать закону, є обов’язковими для розгляду селищним головою;

7) у разі виявлення невідповідності проекту документа актам 
законодавства, юридичний відділ готує зазлваження до такого проекту та 
повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. 
У разі, коли недоліки проекту документа не можуть бути усунені шляхом 
доопрацювання, відділ готує юридичний висновок;

8) покладення на начальника та спеціалістів відділу обов’язків, не 
передбачених цим Положенням і які не стосуються роботи відділу, не 
допускається.

9) вносити керівництву пропозиції з питань удосконалення кадрової 
роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого 
самоврядування;

10) здійснювати перевірку й контроль за дотриманням Правил 
внутрішнього трудового розпорядку в апараті та виконавчих органах 
селищної ради, вимог законодавства про працю та службу в органах 
місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах селищної ради;

11) запитувати й одержувати у встановленому порядку від керівників 
виконавчих органів селищної ради, керівників комунальних підприємств, 
установ та організацій документи, необхідні для виконання покладених на 
відділ функцій;

12) вимагати від виконавців дотримання якості і встановлених строків 
підготовки матеріалів, які надаються до відділу;

13) брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у селищній 
раді, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

14) відділ користується також й іншими правами, передбаченими для 
виконавчого органу ради відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.



3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДЩЛУ

3.1. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, 
розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.2. У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими підрозділами селищної 
ради, органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, 
організаціями.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ^ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з 
посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування».

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований селищному 
голові.

4.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов'язки та права 
начальника відділу визначаються цим Положенням.

4.4. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов'язків:
4.4.1. Здійснює загальне керівництво роботою відділу.
4.4.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на відділ 

завдань та доручень керівництва ради.
4.4.3. Складає посадові інструкції працівників відділу та подає їх 

селищному голові на затвердження.
4.4.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на 

посади й звільнення працівників відділу з посад.
4.4.5. Забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами 

ради.
4.5.6. Вносить в установленому порядку пропозиції селищному голові 

про застосування заохочень або стягнень до працівників відділу.
4.5.7. Контролює дотримання особовим складом відділу вимог Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів України.

4.5.8. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавчої дисципліни, раціональний розподіл 
обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації 
працівників відділу.

4.5.9. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності 
відділу.

4.5.10. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне 
забезпечення відділу.

4.6. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
4.7. Начальник відділу несе відповідальність за;
4.7.1.Неналежну організацію роботи відділу, незадовільний стан 

діловодства, службової та виконавчої дисципліни.



4.7.2. Незабезпечення виконання покладених на відділ завдань та 
функцій, передбачених цим Положенням.

4.7.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками 
відділу.

4.7.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з 
особовим складом відділу

4.7.5. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.
4.7.6. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного 

законодавства.
4.7.7. Невиконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень селищного голови.
4.7.8. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що 

належать до компетенції відділу.
4.8. За відсутності начальника відділу - виконання його обов’язків 

покладається на іншого працівника відділу відповідно до розпорядження 
селищного голови.

4.9. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до 
Положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими 
рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями 
селищного голови.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

5.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 
заходів до усунення порушень законодавства, несе відповідальність в 
установленому законодавством порядку.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Покладення на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, 
і таких, що не стосуються питань дотримання законодавства, не 
допускається.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням 
селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення 
селищної ради відповідно до вимогчинного законодавства.

Секретар селищної р Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищного голови 
2021 року

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про загальний відділ Володимирецької селищної ради

1. Загальні положення
1.1. Загальний відділ Володимирецької селищної ради (далі відділ) є 

структурним підрозділом Володимирецької селищної ради, утворюється 
рішенням селищної ради, з метою забезпечення єдиної системи діловодства в 
селшцній раді, здійснення контролю за виконанням актів та доручень 
Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови 
облдержадміністрації, доручень голови та заступників голови 
облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації, доручень 
голови та заступників голови райдержадміністрації та реагування на запити і 
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, реалізації 
державної політики щодо забезпечення здійснення конституційного права 
громадян на звернення до органів місцевого самоврядування, доступу до 
публічної інформації на території громади, надання методичної допомоги 
виконавчим органам селищної ради. У своїй діяльності відділ 
підпорядковується селищному голові, працює під керівництвом секретаря 
селищної ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, 
рішеннями органів виконавчої влади вищого рівня. Регламентом селищної ради, 
рішеннями селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями 
селищного голови, Інструкцією з діловодства, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі щомісячних основних заходів 
селищної ради.

1.4. Структура загального відділу, чисельність та посадові оклади його 
працівників встановлюються штатним розписом селищної ради, який 
затверджується сесією селищної ради.

1.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним 
головою.

1.6. Загальний відділ селищної ради не є юридичною особою.

2. Основні завдання та функції відділу
2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Забезпечення єдиної системи діловодства в селшцній раді.



2.1.2. Контроль за термінами проходження і виконання службових 
документів.

2.1.3. Надання методичної допомоги в організації роботи по веденню 
діловодства відділам селищної ради та її виконавчим органам.

2.1.4. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань 
діловодства керівництву селищної ради.

2.1.5. Підготовка проектів розпоряджень селищного голови, проектів 
рішень з питань, що належать до компетенції відділу.

2.1.6. Здійснення організаційної роботи приймальні селипщого голови.

2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Здійснює ведення діловодства в селищній раді.
2.2.2. Приймає, реєструє і подає за призначенням вхідну кореспонденцію, а 

також внутрішню документацію селищної ради; забезпечує автоматизовану 
реєстрацію документів на ПК.

2.2.3. Здійснює реєстрацію та відправку вихідної кореспонденції.
2.2.4. Формує журнали реєстрації вихідної кореспонденції.
2.2.5. Приймає телефонно- та факсограми та передає їх селищному голові 

для резолюції.
2.2.6. Здійснює коригування, реєстрацію, друкування і розмноження 

розпоряджень селищного голови, інших службових документів, забезпечує 
своєчасне доведення їх до виконавчих органів селищної ради; у необхідних 
випадках видає копії, витяги й довідки з прийнятих розпоряджень, інших 
документів.

2.2.7.3дійснює реєстрацію проектів рішень селищної ради для розміщення 
на веб-сайті.

2.2.8. Здійснює протоколювання засідань сесій селищної ради, виконавчого 
комітету.

2.2.9. Складає зведену номенклатуру справ селищної ради, забезпечує 
контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що 
підлягають здачі в державний архів.

2.2.10. Організовує роботу відомчого архіву селищної ради відповідно до 
Закону України «Про державний архів України»; бере участь у проведенні 
експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на 
державне зберігання, готує справи до здачі в державний архів.

2.2.11. За дорученням селищного голови, секретаря селищної ради, 
заступників селищного голови, перевіряє у відділах, виконавчих органах стан 
організації діловодства, надає їм необхідну методичну допомогу в 
удосконаленні форм і методів роботи з документами.

2.2.12. Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової 
організації праці в селищній раді, сприяє підвищенню кваліфікації працівників 
діловодних служб виконавчих органів селищної ради.

2.2.13. Здійснює контроль за правильністю користування документами в 
селищній раді, за строками виконання службових документів, готує довідки, 
звіти, інформації з питань діловодства.



2.2.14. Загальний відділ співпрацює з працівниками відділів та виконавчих 
органів селищної ради.

2.2.15. Здійснює інформаційне забезпечення керівництва селищної ради, 
відповідно до своєї компетенції.

2.2.16. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії 
корупції.

2.2.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення 
громадян, що стосуються його компетенції.

2.2.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він
є.

2.2.19. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 
політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.2.20. Забезпечує захист персональних даних.
2.2.21. Забезпечує відділи та виконавчі органи селищної ради копіями 

відповідних документів.
2.2.22. Забезпечує приймання та відправку електронної пошти.
2.2.23. Здійснює контроль за виконанням відділами, виконавчими 

органами селищної ради в частині здійснення ними повноважень органу 
місцевого самоврядування актів та доручень Президента України, Кабінету 
Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних 
адміністрацій (далі -  документи) та за станом роботи з реагування на запити і 
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз 
причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо 
їх усунення.

2.2.24. Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань 
виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних 
депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.2.25. Інформує селищного голову про стан виконання документів та 
роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад відділами та виконавчими органами селищної ради.

2.2.26. Веде в у становленому порядку облік завдань, реалізація яких 
передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і 
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за 
якими покладено на відділ; перевіряє виконання документів виконавчими 
органами селищної ради.

2.2.27. Перевіряє виконання документів відділами, виконавчими органами 
селищної ради та реагування на запити і звернення народних депутатів України 
та депутатів місцевих рад.

2.2.28. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних 
та інших матеріалів від відділів, виконавчих органів селищної ради про стан 
виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних 
депутатів України та депутатів місцевих рад.

2.2.29. Готує і завчасно та систематично надає відділам та виконавчим 
органам селищної ради письмові нагадування-попередження щодо термінів



виконання документів.
2.2.30. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань 

удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської 
дисципліни.

2.2.31. Проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання 
документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, 
депутатів місцевих рад та своєчасно інформує селищного голову, секретаря 
селищної ради, заступників селищного голови, відповідно до розподілу 
повноважень, про неможливість їх додержання.

2.2.32. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.

2.2.33. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення 
громадян.

2.2.34. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад.

2.2.35. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених 
законом повноважень.

2.2.36. Забезпечує протоколювання апаратних нарад селищного голови.
2.2.37. У сфері забезпечення здійснення конституційного права громадян 

на звернення до органів виконавчої влади:
- інформує селищного голову про зміст звернень громадян, готує необхідні 

матеріали для своєчасного та правильного їх розгляду;
- проводить консультації та роз'яснення для громадян, які виявили бажання 

звернутись (або звернулися) на особистий прийом до голови, секретаря 
селищної ради, заступників селищного голови, про порядок вирішення їхніх 
проблем;

- організовує проведення прийому громадян селищним головою, 
секретарем селищної ради, заступниками селищного голови, забезпечує 
своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли на ім’я 
голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови;

- здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг 
громадян;

- за дорученням селшцного голови, секретаря селищної ради, заступників 
селищного голови, направляє відділам, виконачим органам, підприємствам, 
установам, організаціям, ішпим юридичним особам територіальної громади для 
розгляду заяви і скарги громадян, про що інформує заявників;

" отримує від відділів, виконавчих органів селищної ради інформації 
(довідки-пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і 
скарг громадян, на їх підставі готує інформацію керівництву селищної ради;

- здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, порушених у 
заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд відділам селищної ради та 
її виконавчим органам;

- організовує за дорученням керівництва селищної ради в необхідних 
випадках перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян, що 
стосуються його компетенції;



- перевіряє стан роботи з розгляду листів, заяв та скарг, організацію 
особистого прийому громадян у виконавчих органах селищної ради;

- здійснює контроль за виконанням розпоряджень селищного голови щодо 
розгляду звернень громадян;

- веде облік реєстрації громадян, що побували на прийомі в селищній раді, 
доручень голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови, 
контролює їх виконання;

- забезпечує підготовку та подання селищному голові інформації про 
факти порушення виконавської дисципліни щодо розгляду звернень громадян;

- вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що через які вони виникають, 
інформує про результати аналізу селищного голову;

- інформує селищного голову про стан роботи із зверненнями та з 
організації особистого прийому громадян у виконавчих органах селищної ради 
та подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

- надає методичну та практичну допомогу щодо удосконалення організації 
розгляду звернень та прийому громадян виконавчим органам селищної ради на 
місцях.

2.2.38. У сфері забезпечення доступу до публічної інформації:
- забезпечує виконання селищною радою обов'язків розпорядника 

інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної 
інформації»;

- здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли 
до селищної ради в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до 
публічної інформації»;

- організовує прийом запитів на інформацію, забезпечує їх своєчасне 
опрацювання та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, 
визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

- надає запитувачам форми запитів на інформацію та консультації під час 
оформлення запитів на інформацію, оформляє запити на інформацію у разі, 
якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) 
особа не може подати письмовий запит;

" здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та 
іншими ознаками;

- забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;
- забезпечує надання роз'яснень запитувачам інформації щодо порядку 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності селищної ради стосовно відмови в 
задоволенні запиту на інформацію, відстрочки в задоволенні запиту на 
інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання 
недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, 
невиконання селищною радою обов'язку оприлюднювати інформацію, 
відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 
також інших рішень, дій чи бездіяльності селищної ради, що порушили законні 
права та інтереси запитувачів інформації;

- забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику 
інформації, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ



до публічної інформації»;
- надає практичну та консультаційну допомогу працівникам виконавчих 

органів селищної ради, відповідальним особам з організації доступу до 
публічної інформації;

- подає інформацію для оприлюднення публічної інформації про діяльність 
селищної ради відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»;

- вносить пропозиції селищному голові щодо вдосконалення діяльності 
відділу з питань доступу до публічної інформації.

2.2.39. Здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

3. Права відділу.
3.1. Відділ має право:
3.1.1. Одержувати від відділів, виконавчих органів селищної ради 

інформації, документи, матеріали, довідки, а також пояснення щодо 
несвоєчасного або неповного виконання документів, необхідних для виконання 
покладених на нього завдань .

3.1.2. Залучати спеціалістів відділів, виконавчих органів селищної ради за 
погодженням з їх керівниками, до проведення перевірок ведення діловодства, 
організації контролю, забезпечення здійснення конституційного права громадян 
на звернення до органів місцевого самоврядування, доступу до публічної 
інформації на території громади, ходу і якості виконання документів 
безпосередньо на місцях.

3.1.3. Перевіряти стан роботи по веденню діловодства організації 
контролю, забезпечення здійснення конституційного права громадян на 
звернення до органів місцевого самоврядування, доступу до публічної 
інформації на території громади у відділах, виконавчих органах селищної ради.

3.1.4. За згодою селищного голови повертати відділам, виконавчим 
органам селищної ради проекти розпоряджень селищного голови та інші 
документи, подані з порушенням вимог Інструкції з діловодства.

3.1.5. Залз^ати, за згодою керівництва селищної ради, спеціалістів для 
здійснення заходів, що проводяться відділом, відповідно до покладених на 
нього обов'язків.

3.1.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи селищної ради.

3.1.7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 
повноважень взаємодіє з відділами, виконавчими органами селищної ради, 
підприємствами, установами та організаціями підпорядкованих селищній раді, 
з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності 
щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для 
належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих 
заходів.

4. Організація роботи відділу.
4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і



звільняється з посади селищшш головою відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Начальник відділу:
4.2.1. Подає голові|райдержадміністрації/на затвердження Положення про 

відділ та посадові інструкції працівників відділу.
4.2.2. Планує роботу відділу. Здійснює керівництво відділом в межах 

делегованих йому повноважень, розподіляє обов'язки між працівниками, 
очолює та координує їх роботу. Подає голові селищної ради в межах своїх 
повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та 
переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення 
та застосування заходів дисциплінарних стягнень.

4.2.3. Погоджує проекти нормативно-правових актів, які видаються 
селищним головою.

4.2.4. Бере участь в засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що 
проводяться в селищній раді з питань діловодства, організації контролю, 
звернень громадян, доступу до публічної інформації.

4.2.5. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого 
комітету питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти 
відповідних рішень.

4.2.6. Забезпечує підготовку та подання голові, секретарю селищної ради, 
заступникам селипщого голови інформацій про факти порушення виконавської 
дисципліни відділами, виконавчими органами селищної ради.

4.2.7. Готує проекти розпоряджень селищного голови з питань, що 
стосуються компетенції відділу.

4.2.8. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, 
розробляє методичні матеріали щодо удосконалення організації ведення 
діловодства, організації контролю, звернень громадян, доступу до публічної 
інформації, надає методичну та практичну допомогу в цій роботі на місцях.

4.2.9. Інформує керівницгво ради про виконання покладених на відділ 
обов'язків.

4.2.10. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

4.2.11. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього, 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

4.2.12. Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії 
відділами, виконавчими органами селищної ради, відповідними органами 
державної влади, що стосується діяльності відділу. Співпрацює з відповідними 
органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань.

4.2.13. Розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та 
якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державної влади, 
громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, 
віднесених до компетенції відділу, а також підготовку за результатами їх 
розгляду проектів відповідей.

4.2.14. Виконує інші обов’язки, покладені на нього селищним головою та 
секретарем селищної ради.



4.2.15. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад 
селищним головою в установленому законодавством порядку.

4.2.17. Відділ забезпечується комп'ютерною технікою, зв'язком, 
оргтехнікою, канцелярськими товарами, транспортними засобами та іншим 
майном, необхідним для виконання покладених на відділ завдань.

4.5, Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу.
Претиндент на посаду повинен мати вищу освіту не нижче ступеня 

магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на 
службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або 
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше 2 років.

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Володимирецької 
селищної ради 
Ойь 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про сектор комунікацій та цифрового розвитку 

Володимирецької селищної ради

1. Загальні положення
1.1. Сектор комунікацій та цифрового розвитку Володимирецької 

селищної ради (далі - сектор) утворюється за рішенням Володимирецької 
селищної ради та входить до складу виконавчого органу Володимирецької 
селищної ради.

1.2. Сектор є підзвітним і підконтрольним Володимирецькій селищній 
раді, підпорядковується її виконавчому комітету, селищному голові.

1.3. Основними завданнями сектору є:
забезпечення процесу комунікації Володимирецької селищнрї ради з 

громадянами, інститутами громадянського суспільства, органами державної 
влади та місцевого самоврядування;

організація, здійснення та координація роботи щодо цифрового 
розвитку Володимирецької територіальної громади та Володимирецької 
селищної ради зокрема;

організаційне забезпечення діяльності Володимирецької селищної
ради.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 
селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями 
селищного голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства 
України.

2. Основними функціями сектору є:
2.1. Організація висвітлення діяльності Володимирецької селищної ради.
2.2. Забезпечення процесу комунікації керівництва Володимирецької 

селищної ради з представниками засобів масової інформації.
2.3. Здійснення інформаційного наповнення офіційного вебсайту та 

сторінки у мережі РасеЬоок Володимирецької селищної ради.
2.4. Реалізація комунікації з органами державної влади та місцевого 

самоврядування.
2.5. Реалізація комунікації з громадянами та інститутами громадянського 

суспільства.
2.6. Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у громаді.
2.7. Здійснення моніторингу стану цифровізації громади.
2.8. Організація роботи щодо підвищення рівня цифровізації громади.
2.9. Удосконалення інструментів е-урядування та е-демократії.



3. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі
завдання:

ЗЛ. Забезпечує громадян своєчасною, достовірною та повною 
інформацією шляхом використання інформаційних технологій.

3.2. Запрошує представників засобів масової інформації на заходи 
Володимирецької селищної ради.

3.3. Забезпечує інформаційний супровід публічних заходів 
Володимирецької селищної ради.

3.4. Надає депутатам і постійним комісіям ради допомогу в здійсненні їх 
зв’язків зі ЗМІ.

3.5. Створює фото-, відео- та друковані матеріали щодо діяльності 
Володимирецької селищної ради.

3.6. Проводить моніторинг діяльності засобів масової інформації з 
питань, що належать до компетенції сектору.

3.7. Організовує розміщення на офіційному вебсайті проєктів рішень, 
прийнятих рішень та розпоряджень, регуляторних та нормативно-правових 
актів відповідно до порядку, встановленому законом.

3.8. Розміщує на офіційному вебсайті та на сторінці у мережі РасеЬоок 
Володимирецької селищної ради інформаційні повідомлення, фото- та 
відеоматеріали про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, 
науково-технічний розвиток Володимирецької територіальної громади.

3.9. Співпрацює зі структурними підрозділами Володимирецької 
селищної ради щодо підготовки матеріалів, у межах їх компетенції, про 
діяльність селищної ради для подальшого їх розміщення на офіційному 
вебсайті та на сторінці у мережі РасеЬоок Володимирецької селищної ради.

3.10. Реалізовує заходи щодо забезпечення вільного доступу громадян до 
інформації, що розміщена на вебсайті Володимирецької селищної ради.

3.11. Розглядає за дорученням Володимирецького селищного голови 
звернення громадян, установ, організацій з питань, що належать до компетенції 
сектору.

3.12. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів, а 
також подає відповідні пропозиції Володимирецькому селищному голові.

3.13. Забезпечує взаємодію Володимирецької селищної ради з 
громадськими організаціями з питань, що належать до її компетенції.

3.14. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під 
час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської 
думки під час прийняття рішень Володимирецькою селищною радою.

3.15. Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними 
підрозділами Володимирецької селищної ради публічних громадських 
обговорень відповідно до встановленого законодавством порядку.

3.16. Здійснює моніторинг проведення акцій протесту, організовує разом 
з іншими структурними підрозділами Володимирецької селищної ради 
взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог.

3.17. Аналізує та узагальнює рівень цифровізації в пріоритетних сферах 
впровадження цифрових технологій (освіта, медицина, житлово-комунальне 
господарство, транспорт, інфраструктура, бізнес тощо).



3.18. Аналізує та систематизує перелік електронних послуг, які надаються 
Володимирецькою селищною радою, підприємствами, установами та 
організаціями громади.

3.19. Здійснює моніторинг формування ринку інформаційних продуктів і 
послуг.

3.20. Аналізує стан розвитку цифрових інфраструктур, рівень доступу до 
широкосмугового інтернету населення громади.

3.21. Аналізує рівень забезпечення інформаційними ресурсами закладів 
освіти, культури, охорони здоров’я тощо.

3.22. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо цифровізації, 
інформатизації, впровадження е-урядування та е-демократії.

3.23. Розробляє проєкти та здійснює координацію реалізації відповідної 
цільової Програми з цифрового розвитку.

3.24. Готує та подає на розгляд Володимирецької селищної ради 
пропозиції з підвищення рівня цифровізації регіону та зниження (усунення) 
«цифрової нерівності», розвитку діджиталізації, а також узагальнює пропозиції 
місцевих органів виконавчої влади, громадянського суспільства, бізнесу з цього 
питання.

3.25. Координує впровадження на території громади проектів з цифрової 
трансформації.

3.26. Сприяє розвитку та впровадженню інструментів електронного 
урядування та електронної демократії (електронних консультацій, електронних 
петицій, електронних звернень тощо), популяризації процесу діджиталізації та 
цифровізації на території громади.

3.27. Організовує через офіційний вебсайт Володимирецької селищної 
ради доступ до урядових порталів (єдиного вебпорталу електронного 
урядування, єдиного державного вебпорталу відкритих даних, єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг тощо).

3.28. Бере участь у попіуку та впровадженні нових інформаційних 
ресурсів та ІТ-платформ.

3.29. Сприяє забезпеченню цифрової трансформації та інформаційної 
інтеграції Володимирецької селищної ради.

3.30. Розглядає пропозиції (зауваження) громадян щодо удосконалення 
сфери електронних послуг, системи розвитку цифрових навичок громадян.

3.31. Сприяє розвитку різнорівневої співпраці у сфері інформаційних та 
цифрових технологій.

3.32. Забезпечує впровадження в селищній раді інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних 
комплексів, баз даних з метою інформатизації діяльності структурних 
підрозділів селищної ради.

3.33. Забезпечує технічну готовність та електронний зв’язок з органами 
виконавчої влади через міжнародну мережу «ШТЕКМЕТ».

3.34. Займається вдосконаленням, розширенням локальної комп’ютерної 
мережі селищної ради та створює внутрішні міні мережі в структурних 
підрозділах.

3.35. Забезпечує безперебійну роботу електронної пошти.



3.36. Забезпечує захист персональних даних.
3.37. Готує перелік основних організаційно-масових заходів на поточний 

місяць.
3.38. Бере участь в підготовці організаційно-масових заходів, які 

проводяться на території територіальної громади.
3.39. Готує розпорядчі документи з питань нагородження та відзначення 

мешканців територіальної громади.
3.40. Готує проєкти рішень Володимирецької селищної ради та 

виконавчого комітету Володимирецької селищної ради з питань, що належать 
до компетенції сектору.

3.41. Розробляє проєкти розпоряджень Володимирецького селищного 
голови з питань, що належать до компетенції сектору.

3.42. Бере участь у розробленні проєктів рішень Володимирецької 
селищної ради, проєктів рішень виконавчого комітету Володимирецької 
селищної ради та розпоряджень Володимирецького селищного голови, 
головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Володимирецької 
селищної ради.

3.43. Бере участь у підготовці звітів Володимирецького селищного 
голови.

3.44. У межах функціональних повноважень готує (бере участь у 
підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей 
делегацій і робочих груп.

3.45. Забезпечує у межах функціональних повноважень здійснення 
заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4. Сектор має право
4.1. Одержувати в установленому порядку від заступників 

Володимирецького селищного голови, секретаря Володимирецької селищної 
ради, структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ, організацій 
інформацію, документи, інші матеріали, в тому числі статистичні дані, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, 
підприємств, установ і організацій, представників об’єднань громадян (за 
погодженням з їх керівниками), а також учених і фахівців для розгляду питань, 
що належать до його компетенції.

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи Володимирецької селищної ради.

4.4. Користуватися інформаційними базами, системами зв’язку і 
комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами 
Володимирецької селищної ради.

4.5. Скликати наради, організовувати семінари та інші публічні заходи з 
питань, що належать до його компетенції.

4.6. Бути присутнім на сесійних засіданнях, засіданнях комісій та 
виконавчого комітету Володимирецької селищної ради, зустрічах, семінарах, 
конференціях, круглих столах, нарадах та інших заходах.



5. Комунікація сектору
Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами селищної ради, органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, 
організаціями та об'єднаннями громадян.

6. Призначення на посаду працівників сектору
Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з 

посади Володимирецьким селищним головою.
У структурі сектору передбачена посада оператора комп’ютерного 

набору, який призначається на посаду та звільняється з посади 
Володимирецьким селищним головою в установленому законодавством 
порядку.

7. Завідувач сектору
7.1. Здійснює керівництво діяльністю сектором й несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним 
своїх функцій, сприяє створенню належних умов праці.

7.2. Затверджує посадові інструкції працівників сектору.
7.3. Вносить в установленому порядку пропозиції селищному голові про 

застосування заохочень або стягнень до працівників сектору.
7.4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи селищної ради.
7.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи сектору.
7.6. Звітує перед Володимирецьким селищним головою про виконання 

покладених на сектор завдань.
7.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на сесії та засіданнях 

виконавчого комітету Володимирецької селищної ради питань, що належать до 
компетенції сектору, розробляє проєкти відповідних рішень.

7.8. представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами Володимирецької селищної ради, з 
територіальними органами міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями -  за дорученням керівництва Володимирецької 
селищної ради.

7.9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 
працівників сектору.

7.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень сектору.

7.11. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.12. Здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на 
сектор завдань.



7.13.3а відсутності завідувача сектору виконання його обов’язків 
покладається на іншого працівника сектору відповідно до розпорядження 
селищного голови.

7.14. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований селищному
ГОЛОВІ.

8. Заключні положення
Покладення на сектор обов'язків, не передбачених цим Положенням, і 

таких, що не стосуються питань дотримання законодавства, не допускається.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням селищної 

ради відповідно до вимог чинного законодавства.
Реорганізація чи ліквідація сектору здійснюється на підставі рішення 

селищної ради відповідно д ^ ^ ^ ^ '^ д а о г о  законодавства.

Секретар селищної р Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради
2021 року №

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування, архітектури, надзвичайних ситуацій,

цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці
Володимирецької селищної ради

1. Загальні положення
1.1. Відділ містобудування, архітектури, надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці Володимирецької 
селищної ради (далі - Відділ) утворюється за рішенням В о л о димирецької 
селипщої ради (далі -  Рада) та є структурним підрозділом Ради.

1.2. Відділ є уповноваженим органом містобудування та архітектури.
1.3. ВІДДІЛ є органом з присвоєння адрес.
1.4. Відділ є підконтрольним та підзвітним Раді, підпорядкований 

виконавчому комітету Ради, селищному голові, першому заступнику, заступникам 
селищного голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Структура 
Відділу та його чисельність визначається Радою в межах граничної чисельності та 
коштів, що затверджуються в місцевому бюджеті на утримання Відділу.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, рішеннями Ради та її 
виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням.

2. Завдання та повноваження Відділу:
2-1. У галузі містобудування та будівництва:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури на території ради;
2) аналіз стану містобудування на території ради, організація розроблення, 

проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку 
генеральних планів населених пунктів ради, його складових частин, іншої 
містобудівної документації;

3) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 
архітектури, національних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної 
документації;

4) організація за рахунок місцевого бюджету 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);

5) надання пропозицій 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;

6) організація розгляду і внесення до відповідних органів виконавчої влади 
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на 
відповідній території;

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

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

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

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

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

12) Через електронний кабінет посадової особи Відділу здійснюється:
12.1) видача та реєстрація містобудівних умов та обмежень, зміни до них, 

відмова в їх наданні, видача листів про те, що містобудівні умови не надаються, 
облік відомостей про їх зміну, скасування або зупинення;

12.2) видача та реєстрація будівельних паспортів забудови земельної ділянки 
чи внесення змін до них, повідомлення про відмову в їх наданні, облік відомостей 
про їх зміну, скасування або зупинення;

12.3) підтвердження інформації про факт видачі або надсилання інформації 
про недостовірні відомості про видані раніше містобудівні умови та обмеження, 
видача листів про те, що містобудівні умови не надаються, і будівельних 
паспортів забудови земельних ділянок;

12.4) листування з користувачами електронної системи, держателем та 
технічним адміністратором;

12.5) оприлюднення для публічного обговорення проектів містобудівної



документації на місцевому рівні;
12.6) отримання статистичних даних;
12.7) видача документа про відповідність місця розташування відповідно до 

державних будівельних норм самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано 
право власності за рішенням суду.

13. Через електронний кабінет посадової особи Відділу залежно від доступу 
здійснюється (щодо присвоєння адрес):

13.1) верифікація даних, отриманих у результаті автоматичного 
співставлення даних в інших електронних інформаційних ресурсах та мережах (у 
тому числі з урахуванням натурних обстежень);

13.2) внесення/формування наказів про присвоєння адреси;
13.3) внесення відомостей про адресу об’єкта будівництва та об’єкта 

нерухомого майна;
13.4) внесення відомостей про затверджені переліки іменованих об’єктів 

згідно з повноваженнями;
13.5) внесення відомостей та/або завантаження точкових геокординат 

споруд та полігонних геокординат споруд;
13.6) внесення відомостей про осьові лінії вулиць у межах повноважень;
13.7) присвоєння, зміна, коригування, анулювання адреси об’єкта 

нерухомого майна відповідно до їх ієрархічності;
13.8) здійснення верифікації унікальності адреси (пошук адреси);
13.9) здійснення верифікації унікальності об’єкта будівництва, об’єкта 

нерухомого майна, якому присвоюється адреса, за його кодом;
13.10) створення/оформлення довідки про історію адреси об’єкта 

будівництва та об’єкта нерухомого майна; присвоєння, зміни, коригування, 
анулювання;

13.11) здійснення упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна.
14) організація проведення громадського обговорення містобудівної 

документації;
15) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва 

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

16) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту 
комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою

17) участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та 
архітектури, подає до ради пропозиції з цих питань;

18) облік забезпеченості містобудівною документацією ради, внесення 
пропозиції Раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної 
містобудівної документації;

19) розгляд у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів 
містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та



надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, 
розробляє та подає до ради висновки з цих питань;

20) розробка та подання до ради пропозиції щодо розміщення, будівництва 
житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення 
інженерно-транспортної інфраструктури;

21) координація та контроль на території ради виконання науково-дослідних 
і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

22) організація в порядку, визначеному чинним законодавством створення і 
оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів 
ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки 
будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних 
питань;

23) організація проведення в установленому порядку архітектурних та 
містобудівних конкурсів;

24) створює і веде архів містобудівної документації;
25) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення 

містобудівних програм розвитку ради, розміщення найважливіших об'єктів 
архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому 
законодавством України;

26) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і 
скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його 
компетенції, та вживає відповідних заходів.

б) у разі делегуванні повноважень:
1) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного 

кадастру населених пунктів;
2) організація в установленому порядку державного контролю за 

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при 
плануванні та забудові відповідних територій; надання пропозицій у зупиненні у 
випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 
містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти 
шкоди навколишньому природному середовищу;

3) організація контролю за забезпеченням надійності та безпечності 
будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу 
небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

4) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і 
культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних 
комплексів, природних заповідників;

5) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;
6) організація державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань 

забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у 
будівництво багатоквартирних житлових будинків.

2.2. У сфері цивільного захисту:



1) організація цивільного захисту на території Ради;
2) організація виконання завдань створеними ними ланками територіальних 

підсистем;
3) організація реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на 

суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть 
створити реальну загрозу виникнення аварії;

4) розроблення та організація забезпечення реалізації програм та планів 
заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення 
техногенної та пожежної безпеки;

5) участь у керівництві створеними аварійно-рятувальними службами, 
формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та 
добровільною пожежною охороною, організація забезпечення їх діяльності та 
здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

6) надання пропозицій у створенні та підтримання у постійній готовності 
місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення 
функціонування;

7) організація оповіщення та інформування населення про загрозу і 
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами 
зору та слуху формі;

8) організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 
відповідній території міст, селищ та сіл, а також радіаційного, хімічного, 
біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від 
наслідків таких ситуацій;

8.1) організація забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях 
та об’єктах, організація забезпечення функціонування пожежно-рятувальних 
підрозділів місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж;

9) організація проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;

10) організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, 
їх розміщення та життєзабезпечення населення;

11) організація контролю за станом навколипшього природного середовища, 
санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

12) розроблення та організація здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий 
період, що належать до сфери їх управління;

13) підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту 
та подання їх обласній державній адміністрації;

14) надання пропозицій у віднесенні суб’єктів господарювання, що належать 
до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних 
показників та затвердження їх переліку;



15) надання пропозицій у створенні і використання матеріальних резервів 
для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

16) організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності 
засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих 
зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання 
радіаційної небезпеки І і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також 
приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

17) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо 
виконання завдань цивільного захисту;

18) організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від 
надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або 
внаслідок таких дій;

19) організація складення довідок про визнання особи постраждалою 
внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок 
надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, 
списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

20) організація соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної 
ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

21) надання пропозицій у створення комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - 
спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), організація їх функціонування;

22) організація навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів 
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, 
здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

23) організація виконання вимог законодавства щодо створення, 
використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного 
захисту;

24) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;
25) планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 

особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укритгя 
населення;

26) підготовка рішень про подальше використання захисних споруд 
цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства 
(ліквідацй) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та 
безхазяйних захисних споруд;

27) організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;
28) організація контролю за утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту;
29) організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, який забезпечує форм)пвання та реалізує державну політику у



сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;
30) організація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки 

суб’єктів господарювання комунальної форми власності;
31) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими 
актами.

32) Організація заходів цивільного захисту в територіальних підсистемах.
33) Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення 

організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення 
постраждалого населення;

34) Подає Раді та її виконавчому комітету, селипщому голові, управлінню з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної 
держадміністрації:

- пропозиції до селищних програм щодо вдосконалення системи цивільного 
захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, контролює виконання 
затверджених програм;

- пропозиції щодо включення до проектів бюджетів селища витрат на 
розвиток і функціонування органів управління та сил селищної територіальної 
підсистеми цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

35) Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз 
інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне 
інформування селищного голови, управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення обласної держадміністрації;

36) Подає комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій пропозиції щодо утворення та складу штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій і спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій, 
бере участь у їх роботі;

37) Координує діяльність сил селищної ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

38) Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил 
міської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, 
населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

39) Бере участь:
- у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, у підготовці для подання селипщому 
голові пропозицій щодо використання коштів резервного фонду селищного 
бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та 
фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайшіх 
ситуацій;



- в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

" У розробленні для подання в установленому порядку селипщому голові 
плану основних заходів цивільного захисту;

- в організації та проведенні підготовки органів управління та сил селищної 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, 
населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

- у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із 
зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

40) Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за 
створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням 
матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків;

41) Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

42) Організовує роботу з планування укриття населення у захисних 
спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у 
роботі комісії з питань визначення їх стану;

43) Подає селищному голові пропозиції щодо потреби в засобах 
радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення; а 
також місць їх зберігання;

44) Контролює накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного 
захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил селищної територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та їх своєчасну видачу 
під час загрози виникнення або виникнення аварій на хімічно-небезпечних 
об’єктах та в особливий період;

45) Перевіряє готовність селищних комунальних та інпшх аварійних служб 
до реагування на надзвичайні ситуації;

46) Готує та вносить на розгляд селипщого голови пропозиції щодо 
оголошення окремих територій Ради зонами надзвичайної ситуації у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій;

47) організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій селища;

48) організація взаємодії з територіальними органами ГУ ДСНС у 
Рівненській області;

49) Здійснює в межах своїх повноважень:
“ цілодобове відслідкування, оперативне реагування на звернення громадян 

міста щодо забезпечення їх життєдіяльності;
» інформування житлово-комунальних підприємств селища та інших 

об’ єктів життєзабезпечення населення про прийняття невідкладних заходів щодо 
усунення наявних аварійних ситуацій;



50) Сприяє підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми 
власності у створенні та веденні страхового фонду документації;

51) Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, 
яке постраждало від наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах;

52) Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування 
населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та 
захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються 
органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
та іншої інформації, пов'язаної з навчанням населення діям у разі настання
надзвичайної ситуації;

53) Бере участь в організації роботи із забезпечення готовності системи 
зв’язку та централізованого оповіщення;

54) Організовує роботу селищної комісії з питань евакуації;
55) Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

2.3. У сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, в галузі оборонної 
роботи:

1) планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та 
мобілізацію на території відповідних населених пунктів;

2) участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного 
плану;

3) розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм 
мобілізаційної підготовки;

4) забезпечення на території відповідних населених пунктів виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і оргашзаціями, 
які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);

5) здійснення під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення 
підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних 
населених пунктів, на роботу в умовах особливого періоду;

6) доведення розпорядження про виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території 
відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань 
(замовлень), та укладають з ними договори (контракти);

7) керівництво та здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою 
підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень);

8) здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням 
мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на 
підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній 
власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

9) у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що 
перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання



(замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснюють заходи щодо 
передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і 
організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

10) організація під час мобілізації в установленому порядку своєчасного 
оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо 
мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п’ятою статті 22 Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», техніки на збірні пункти 
та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, 
транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним 
Силам України, іншим військовим формуванням. Оперативно-рятувальній службі 
цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;

11) забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення 
військового обліку призовників, військовозобов ’ язаних та резервістів, бронювання 
військовозобов ’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності 
щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України;

12) забезпечення надання територіальним центрам комплектування та 
соціальної підтримки, Центральному управлінню та/або регіональним органам 
Служби безпеки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки 
України відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із 
законодавством;

13) сприяння територіальним центрам комплектування та соціальної 
підтримки. Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби 
безпеки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у 
їхній роботі в мирний час та в особливий період;

14) одержання від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію 
про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, 
установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених 
пунктів, з метою планування раціонального використання людських і 
матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;

15) вирішення разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо 
виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і 
організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до 
виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв’язку із зазначеними 
підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації та у воєнний час;

16) забезпечення на території відповідних населених пунктів виконання 
законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації.

У разі делегування:



1) сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) 
службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах 
України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; 
забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення 
мобілізації;

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в 
установах та організаціях відповідно до законодавства;

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною 
підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території;

4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов’язаних з наданням 
військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України 
службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових 
послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;

5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами 
та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, 
послуг, енергоресурсів;

6) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування 
пунктів пропуску через Державний кордон України;

7) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні 
відповідного режиму на державному кордоні;

8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

2.4. Щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою:
1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування 

(переймен)шання) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та 
інпшх споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту, 
повідомлення про прийняті рішення з таких питань адміністратора інформаційної 
системи Міністерства юстиції України, з питань найменування (перейменування) 
вулиць, провулків, проспектів, площ тощо - національного оператора поштового 
зв’язку, органу ведення Державного реєстру виборців;

2) прийняття рішень про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес 
об’єктів нерухомого майна у випадках та порядку, встановлених Законом 
України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань 
адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, 
визначених законом,

2.5. В галузі охорони праці:
1) підготовка цільових програм поліпшення стану безпеки, умов праці та 

виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм



соціально- економічного і культурного розвитку;
2) надання пропозицій щодо створення комунальних аварійно-рятувальних 

служб для обслуговування територій Ради та об'єктів комунальної власності;
3) організація належного утримання, ефективної і безпечної експлуатації 

об’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 
обсл)товування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади, додержання вимог щодо охорони праці працівників, 
зайнятих на цих об’єктах.

3. Права Відділу
3.1. Відділ має право:
“ скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, 

що належать до його компетенції;
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, 

підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань(за погодженням з 
їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 
виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, 
документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - 
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього 
завдань;

- подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо- 
геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням 
державних стандартів, норм і правил.

- для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних 
рішень об'єктів архітектури при Відділі утворюється архітектурно-містобудівна 
рада. Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до 
Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого 
Мінрегіоном.

- одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Ради, органів 
статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, 
картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання 
покладених на Відділ завдань.

- одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 
матеріали для підготовки проектів рішень Ради.

3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, 
необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням,

4. Система взаємодії
Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з ішпими 

структурними підрозділами Ради та виконавчим комітетом Ради, а також 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими



5. Структура Відділу
5.1. Штатний розпис Відділу затверджується селищним головою у межах 

граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Радою.
5.2. Працівники Відділу -  посадові особи місцевого самоврядування та 

службовці, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на 
посаду і звільняються з посади селищним головою.

5.3 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 
інструкціями, які затверджуються начальником Відділу

6. Керівництво Відділом
6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється 

з посади селищним головою.
6.2. Начальник Відділу:
6.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь 
відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.

6.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
6.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами Ради.
6.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
6.2.5. Підтримує зв'язки з відповідними відділами та управліннями 

виконавчих комітетів інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну 
досвідом.

6.2.6. Бере участь у засіданнях Ради, виконавчого комітету, нарадах 
селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

6.2.7. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, очолює і контролює 
їх роботу.

6.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
6.2.9. Виконує інші доручення керівництва Ради, пов'язані з діяльністю 

Відділу.
6.2.10. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання.

7. Заключні положення

7.1. Рада створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення 
їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним 
зв'язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на 
Відділ завдань.

7.2. Покладання на працівників Відділу обов'язків, які не передбачені цим 
Положенням, не допускаються.

об'єднаннями та громадянами.



7.3, Відділ не є юридичною особою публічного права, не має самостійного 
балансу та рахунків в головному управлінні Державної казначейської служби 
України у Рівненській області, але має печатку із своїм найменуванням, власні 
бланки

7.4. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним 
законодавством України.

Секретар селипщої р а ^
\\'"-

Юрій БЛИЩИК
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Рішення селищної ради
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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства

Володимирецької селищної ради 

1. Загальні положення
1.1. Відділ економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства 

Володимирецької селищної ради (далі - Відділ) утворюється за рішенням 
Володимирецької селищної ради (далі -  Рада) та є структурним підрозділом Ради.

1.2. Відділ є підзвітним Володимирецькій селищній раді, підпорядкований 
та підконтрольний селищному голові, першому заступнику, заступникам 
селищного голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Структура 
Відділу та його чисельність визначається Радою в межах граничної чисельності та 
коштів, що затверджуються в місцевому бюджеті на утримання Відділу.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру. Фонду державного майна України 
рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, 
цим Положенням.

1.5. Відділ не є юридичною особою.

2. Завдання та Повноваження Відділу:
2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Реалізація повноважень виконавчого органу Ради у сфері соціально - 

економічного розвитку громади, у сфері житлово-комунального господарства (у 
тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, 
енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за 
житлово-комунальні послзти), поводження з побутовими відходами, транспорту 
та благоустрою на території Ради, а також реалізація політики Ради у сфері 
управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності 
територіальної громади на території Ради, визначених Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

2.1.2. Організація розробки та виконання Стратегії розвитку громади, 
стратегічних та поточних програм соціально-економічного та культурного 
розвитку громади.



2.1.3. Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація 
місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання 
пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку 
громади щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та 
благоустрою населених пзшзстів.

2.1.4. Розробка проектів, програм з енергозбереження.
2.1.5. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.
2.1.6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері залучення 

внутріпшіх та зовніпшіх інвестицій в інтересах громади.
2.1.7. Підготовка конкретних пропозицій та практичних рекомендацій щодо 

розроблення та участі інвестиційних програм у конкурсах проектів і програм що 
діють на території України.

2.1.8. Сприяння налагодженню міжнародних зав’язків громади в галузі 
інвестиційної діяльності, промоція інвестиційної привабливості громади, цільовий 
пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками 
зовнішніх джерел фінансування.

2.1.9. Реалізація політики співробітництва громад.
2.1.10. Забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики.
2.1.11 .Здійснення контролю за дотриманням правил комунального

обслуговування та благоустрою.
2.1.12. 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, подання раді звітів про хід та результати 
відчуження комунального майна.

2.1.13. Підготовка і внесення на розгляд Ради пропозицій щодо 
використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до 
комунальної власності.

2.1.14. Підготовка пропозицій щодо комплексного розвитку комунального 
господарства громади з метою найповнішого задоволення потреб населення в усіх 
видах комунальних послуг.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 
функції:

2.2.1. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального 
розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств 
громади всіх форм власності.

2.2.2. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, 
розробляє заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних 
ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

2.2.3. Бере участь у проектах (програмах) транскордонного співробітництва, 
програмах міжнародної технічної допомоги Європейського союзу та ПРООН, які



діють в Україні та на території області.
2.2.4. Проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади, 

вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних 
зв’язків.

2.2.5. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення 
середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

2.2.6. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на 
нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного 
клімату.

2.2.7. Готує пропозиції щодо погодження в межах законодавства 
інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки, надання підтримки 
суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проєкти у 
пріоритетних галузях економіки.

2.2.8. Сприяє створенню і функціюванню у громаді підприємств з 
іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної 
діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади 
додаткових матеріальних і фінансових ресурсів.

2.2.9. Надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо 
пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва.

2.2.10. Здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та 
вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку.

2.2.11. Надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі 
та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань 
застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших 
питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.12. Проводить моніторинг цінової політики на ринку товарів і послуг 
громади, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, 
його вплив на економічний та соціальний розвиток громади.

2.2.13. Здійснює складання відомостей фізичних осіб та суб’єктів 
господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання 
дотації за бджолосім’ї та подає їх структурним підрозділам облдержадміністрації, 
що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

2.2.18. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва 
суб’єктів малого і середнього підприємництва.

2.2.19. Бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, 
конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва 
товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі 
та побутового обслуговування, які проводяться на території громади.

2.2.20. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово- 
комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до 
програм соціально-економічного розвитку та проекту селищного бюджету.



2.2.21. Координує роботу, пов'язану з наданням населенню території ради 
житлово-комунальних послуг підприємствами -  надавачами цих послуг незалежно 
від форми власності.

2.2.22. Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи 
житлово-комунального господарства міста в умовах надзвичайної ситуації і
ліквідації їі наслідків.

2.2.23. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації 
та утримання житлового фонду, благоустрою і об'єктів комунального 
господарства незалежно від форми власності.

2.2.24. Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами 
обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із 
загальнодержавними та регіональними програмами.

2.2.25. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного 
водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних 
програм у цій сфері.

2.2.26. Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і 
реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та 
енергозбереження.

2.2.27. Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання.
2.2.28. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об'єктів 

житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення 
стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг 
підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.2.29. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на 
забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий 
період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і 
ліквідації їх наслідків.

2.2.30. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених 
пунктів.

2.2.31. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, 
поводження з побутовими відходами, галузі поховання.

2.2.32. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення.
2.2.33. Здійснює контроль за станом благоустрою території ради.
2.2.34. Проводить рейди та перевірки територій та об'єктів території ради 

щодо стану їх благоустрою.
2.2.35. Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, 

установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою.
2.2.36. Посадові особи Відділу уповноважені виконавчим комітетом Ради 

або Радою, складають приписи та протоколи про порушення законодавства у 
сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності.

2.2.37. Контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в населених 
пунктах Ради, очищенню територій та об'єктів від відходів, безхазяйних відходів,



самовільно розміщених об'єктів та елементів.
2.2.38. Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення 

до належного стану територій та об'єктів благоустрою населених пунктах Ради.
2.2.39. Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг.
2.2.40. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги 

житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх 
змін в установленому законодавством порядку.

2.2.41. Сприяє прискоренню передачі об'єктів відомчого житлового фонду та 
комунального господарства у власність територіальних громад.

2.2.42. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час 
проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово- 
комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у 
розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів.

2.2.43. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та 
якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями 
житлово-ком}шального господарства.

2.2.44. Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, 
в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території 
Ради.

2.2.45. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального 
господарства транспорту та благоустрою відповідно до законів.

2.2.46. Здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території Ради.
2.2.47. Забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової 

комісії.
2.2.48. Здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, за місцем проживання.
2.2.49. Готує пропозиції щодо розподілу і наданню збудованого та 

вивільненого житла.
2.2.50. Здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного 

використання житлового фонду підприємствами і організаціями.
2.2.51. Забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної 

власності.
2.2.52. Здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна 

комунальної власності та змін до них на підставі рішень Ради.
2.2.53. Проводить обстеження стану нерухомого майна.
2.2.54. Здійснює розрахунок орендної плати за користуванням комунальним 

майном та контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів.
2.2.55. У разі несвоєчасного надходження платежів за користування 

комунальним майном Відділ ініціює підготовку претензій та документів для 
підготовки розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати 
та розірванню договірних відносин.



2.2.56. Виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар 
порушує вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов 
договору,

2.2.57. Готує і вносить на розгляд селищної ради проекти рішень щодо 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації, способів та умов їх продажу та перелік об’єктів, що не підлягають 
приватизації.

2.2.58. Виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів 
комунальної власності.

2.2.59. Проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна 
ком)шальної власності.

2.2.60. Готує та вносить на розгляд селищної ради питання про прийняття 
майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого 
самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам 
права власності.

2.2.6Г Бере участь у прийнятті майна до комунальної власності 
територіальної громади відповідно до рішень селищної ради.

2.2.62. Контролює обов’язкове страхування комунального майна, що 
здається в оренду.

2.2.63. Контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної 
власності територіальної громади селища.

2.2.64. Готує проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з 
питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної 
власності.

2.2.65. Виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів 
комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності.

2.2.66. Подає на затвердження селищній раді оцінки про вартість майна, що 
приватизується.

2.2.67. Проводить консультаційну роботу з питань приватизації.
2.2.68. Взаємодіє з іншими виконавчими органами Ради, постійними 

комісіями Ради, підприємствами, установами, організаціями та громадськими 
об'єднаннями з питань комунальної власності.

2.2.69. Здійснює контроль за ефективним використанням майна 
комунальних підприємств.

2.2.70. Забезпечує систематичне інформування населення територіальної 
громади про хід приватизації та надання в орендну майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади селища.

2.2.7 Г Проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до 
проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також 
концепцій і програм управління комунальним майном.

2.2.72. Здійснює інші повноваження в сфері управління майном комунальної



власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції 
виконавчих органів Ради.

2.2.73. Готує проекти актів селищної ради, Гї виконкому і селищного голови, 
в т.ч. нормативного характеру.

2.2.74. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, 
що належать до компетенції Відділу.

2.2.75. Забезпечує контроль за виконанням рішень селищної ради, 
виконавчого комітету, розпоряджень селипщого голови з питань, що належать до 
компетенції Відділу.

2.2.76. Вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету 
селищної ради.

2.2.77. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до 
чинного законодавства.

3. Права Відділу
3.1. Відділ має право:
3.1.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з 

питань, що належать до його компетенції.
3.1.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань(за 
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його 
компетенції.

3.1.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних 
підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій 
інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної 
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на 
нього завдань.

3.1.4. Вимагати від керівників та ішпих посадових осіб державних установ, 
суб'єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких 
знаходяться об'єкти селищної інфраструктури, усунення виявлених 
правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, 
інженерних мереж, транспортних магістралей тощо.

3.1.5. Проводити рейди та перевірки території, об'єктів селища щодо стану їх 
благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у 
сфері благоустрою.

3.1.6. Відвідувати підприємства, установи, організації, суб'єктів 
підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання 
чинного законодавства у сфері благоустрою.

3.1.7. Відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення 
громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від 
форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з 
порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території.

3.1.8. Здійснювати відповідно до чинного законодавства фото-, відеозйомки,



звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у 
сфері благоустрою.

3.1.9. Здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням 
законодавства в сфері благоустрою. Надавати приписи щодо приведення об'єктів 
та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків 
проведення певних заходів.

3.1.10. Посадові особи Відділу, уповноважені виконавчим комітетом мають 
право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у 
сфері благоустрою.

3.1.11. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого 
комітету, інших виконавчих органів Ради, органів статистики, підприємств, 
установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та 
довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.1.12. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 
матеріали для підготовки проектів рішень Ради.

3.1.13. Залучати в установленому порядку відповідні організації та 
спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням 
комунальної власності, додержанням умов договорів оренди комунального майна.

3.1.14. Брати участь у засіданнях Ради та засіданнях виконавчого комітету, 
нарадах, що проводить селищний голова, а також в тих, що проводяться у 
виконавчих органах Ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.1.15. За доручення селищного голови здійснювати перевірки з питань 
ефективного використання комунального майна підприємствами, установами і 
організаціями.

3.1.16. За дорученням селищного голови представляти Відділ в усіх органах 
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

3.1.17. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.
3.1.18. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 

України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим 
Положенням.

4. Система взаємодії
4.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими 
об'єднаннями та громадянами.

5. Структура Відділу
5.1. Штатний розпис Відділу затверджується селищним головою у межах 

граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Радою.
5.2. Працівники Відділу — посадові особи місцевого самоврядування та 

службовці, які відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються



на посаду і звільняються з посади селищним головою.
5.3 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

6. Керівництво Відділом
6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється 

з посади селищним головою.
6.2. Начальник Відділу:
6.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь 
відповідальності своїх працівників.

6.2.2. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами Ради.
6.2.3. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
6.2.4. Підтримує зв'язки з відповідними відділами та управліннями 

виконавчих комітетів інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну 
досвідом.

6.2.5. Бере участь у засіданнях Ради, виконавчого комітету, нарадах 
селищного голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

6.2.6. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, очолює і контролює 
їх роботу.

6.2.7. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
6.2.8. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету Ради, 

пов’язані з діяльністю Відділу.
6.2.9. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання.

7. Заключні положення

7.1. Рада створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення 
їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним 
зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на 
Відділ завдань.

7.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим 
Положенням, не допускаються.

7.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним 
законодавством України.

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради 
Щ егггш йЛ Ш  року

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про земельний відділ Володимирецької селищної ради

1. Загальні положення
1.1. Положення про земельний відділ в олодимирецької селищної ради (далі ~ 

Положення) -  визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію 
роботи земельного від ділу В олодимирещ>кої селищної ради.

1.2. Земельний відділ Володимирецької селищної ради (далі -  відділ) є 
структурним підрозділом виконавчого комітету Володимирецької селищної ради, 
діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених 
повноважень.

1.3. Відділ підзвітний та підконтрольний селищній раді, виконавчому 
комітету, селищному голові.

1.4. Порядок формування, організація діяльності та компетенція відділу 
визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, іншими законами та 
нормативними актами України, а також цим Положенням.

1.5. Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого 
самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується селищною радою.

2. Завдання відділу
- у  сфері дотримання земельного законодавства:
2.1. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 

громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та 
інших законодавчих актів України.

2.2. Організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб.
2.3. Внесення пропозицій до відповідних інстанцій при формуванні та 

підготовці проектів нормативно-правових актів в галузі регулювання земельних 
відносин.

2.4. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною 
земель, надходженнями орендної плати за землю, контроль за складанням 
землевпорядної документації, надання пропозицій раді громади при вирішенні 
питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень 
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних 
органів виконавчої влади та інше.

2.5. Надання методичної допомоги управлінням, відділам, службам ради 
громади та іншим структурам при розгляді питань щодо земельних ресурсів 
територіальної громади.

2.6. Підготовка проектів рішень ради, що належать до компетенції Відділу.



-у  сфері дотримання екологічного та природоохоронного законодавства:
2.7. Забезпечує дотримання природоохоронного законодавства, використання 

і охорону природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
2.8. Готує і подає на затвердження виконавчому комітету ради громади 

проекти місцевих програм охорони довкілля, бере участь у підготовці 
загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

2.9. Готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо прийняття рішень про 
організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

2.10. Забезпечує систематичне і оперативне інформування підприємств, 
установ, організацій і населення територіальних громад селища про стан 
навколипшього природного середовища.

2.И. Організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян.

- інші повноваження Відділу:
2.12. Здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та екології, 

передбачені чинним законодавством, які віднесені до компетенції виконавчих 
органів селипщої ради.

3. Функції відділу
3.1. Здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, 

передбачених документацією із землеустрою, координує здійснення землеустрою та 
контроль за використанням і охороною земель комунальної власності, інформує 
населення про заходи, передбачені землеустроєм, вирішує інші питання відповідно 
до закону.

3.2. Здійснює підготовку та виносить на розгляд сесії селищної ради, після 
розгляду постійною депутатською комісією, проекти рішень в галузі земельних 
відносин.

3.3. Здійснює прийом громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо 
відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-жого цільового 
призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у 
власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними 
ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб;

3.4. Розробляє пропозиції щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, 
вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб громади, надання під забудову 
або для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності 
Володимирецької селищної ради.

3.5. Спільно із комісією селищної ради вирішує земельні спори у порядку, 
встановленому чинним законодавством.

3.6. Розробляє Програми в галузі земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища та подає їх на затвердження селипщої ради, організовує 
їх виконання та подає селищній раді звіти про хід і результати виконання зазначених 
програм.



3.7. Організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок 
податку та орендної плати.

3.8. Аналізує щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам.
3.9. Веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з 

селищною радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов’язаних з строками 
користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від 
користувачів.

3.10. Проводить контроль за повнотою надходжень коштів від продажу землі.
3.11. Надає щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної 

фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок.
3.12. Представляє Володимирещ.ку селищну раду та її виконавчий комітет 

при реєстрації земельних ділянок комунальної власності у Державному земельному 
кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно.

3.13. Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, 
організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин.

3.14. Розглядає звернення громадян, інпшх суб'єктів з питань, що належать 
до його компетенції.

3.15. Виносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо раціонального 
використання та охорони земель.

3.16. Координує діяльність підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території селищної громади в галузі охорони навколишнього 
природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування.

3.17. Вирішує інші питання у галузі земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища, керуючись чинним законодавством України, виконує 
інші доручення селшцного голови та керівництва.

4. Права та обов’язки працівників відділу
4.1. Вивчати стан законодавчої бази у галузі земельних відносин.
4.2. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, селищної 

ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження 
документів при розгляді питань у галузі земельних відносин. Брати участь у 
розробленні програм пов’язаних із земельними ресурсами та інших нормативних 
актів України.

4.3. Виносити на розгляд селищної ради рішення з питань, що віднесені до 
компетенції відділу.

4.4. Працівники відділу мають право одержувати необхідну інформацію, а в 
разі потреби -  відповідні документи від інших структурних підрозділів селищної 
ради, виконавчого комітету та інших установ та організацій, пов’язаних з роботою у 
галузі земельних відносин при розгляді питань, що відносяться до компетенції 
відділу.

4.5. Скликати та брати участь у засіданнях постійної комісії виконавчого 
комітету селшцної ради з економічних питань, управління комунальною власністю,



житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та благоустрою.

4.6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі 
структурними підрозділами селищної ради, відділами виконавчого комітету 
селищної ради, а також із підприємствами, установами, організаціями та
об’єднаннями громадян.

4.7. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до 
відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб у разі 
виявлення відповідних порушень при розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу.

4.8. Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують у селищній
раді.

4.9. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу.
4.10. Г оловний спеціаліст відділу здійснює прийом представників 

підприємств та організацій, фізичних осіб-підприємців (юридичні особи), громадян 
та надає їм роз’яснення, щодо вирішення земельних питань.

5. Організація роботи відділу
5.1. Земельний відділ Володимирецької селищної ради очолює начальник. На 

період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує 
працівник відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

5.2. Головний спеціаліст відділу та його працівники призначаються на посаду 
за результатами конкурсу та звільняється з посади розпорядженням селищного 
голови.

5.3. Службові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, 
що затверджуються селищним головою, а також внутрішнім розподілом обов’язків у 
відділі.

5.4. Порядок планування роботи відділу здійснюється начальником.
5.5. Відділ взаємодіє із іншими управліннями, відділами, службами селищної 

ради, виконавчого комітету, використовує у своїй роботі підготовлені ними 
статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином.

6. Організаційно-правовий статус начальника земельного відділу
6.1. Начальник відділу здійснює свою діяльність у межах наданих 

повноважень відповідно до Положення про відділ, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, організовує, очолює та 
забезпечує їх виконання.

6.2. Повинен знати Конституцію України, нормативно-правові акти, що 
стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. 
Земельний кодекс України, Закони України «Про оренду землі», «Про землеустрій», 
постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, рішення 
селшцної ради та її виконавчого комітету, розпорядження селищного голови, інші 
нормативні акти, що застосовуються у галузі земельних відносин, правила 
поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці і



протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні 
програмні засоби.

6.3. У своїй діяльності керується цим Положенням, Конституцією України, 
Земельним кодексом України, Законами України «Про оренду землі», «Про 
землеустрій», постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента 
України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
селищного голови, іншими нормативними актами, що застосовуються у галузі
земельних відносин.

6.4. Організовує роботу відділу щодо виконання покладених на відділ 
завдань, систематично проводить планові наради, про результати роботи за 
відповідними показниками та надання пропозицій до плану виконавчого комітету та 
його діяльності в розрізі ефективного використання ресурсів.

6.5. Вносить на розгляд заступника селищного голови пропозиції щодо 
оптимальної структури та штатного розпису відділу,

6.6. Розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові 
інструкції працівників відділу.

6.7. Забезпечує виконання плану роботи селищної ради та виконавчого 
комітету з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи 
віддіту.

6.8. Подає письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення 
кваліфікації посадових осіб відділу.

6.9. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу.

6.10. Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами 
селищної ради.

6.11. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах 
селищного голови у разі розгляду питань, які стосуються компетенції Відділу.

6.12. Підписує документи у межах своєї компетенції.
6.13. Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях 

з питань віднесених до його компетенції.
6.14. Вживає заходи щодо своєчасного розгляду відділом заяв та скарг 

громадян.

7. Відповідальність працівників відділу
7.1. Головний спеціаліст відділу несе персональну відповідальність за 

несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій покладених на Відділ, 
передбачених цим положенням та посадовими інструкціями.

7.2. Несе відповідальність за недотримання Положення про відділ, 
бездіяльність або невиконання наданих прав, порушення правил внутріпшього 
розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи органів 
місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в 
органи місцевого самоврядування та її проходженням.

7.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність 
відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».



7.4. Несуть відповідальність за збереження документів, які надійшли у
Відділ.

8. Заключні положення
8.1. Віжонком селищної ради створює умови для ефективної роботи 

спеціалістів відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх приміщенням, 
обладнанням, оргтехнікою та необхідними матеріалами дж  виконання покладених 
на відділ завдань.

8.2. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням селищної ради 
або в іншому порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Зміни і доповнення ^^до-^і^рго Положення вносяться в порядку, 
встановленому для його прийш

Секретар селищної р Ю рійБЛИЩЖ


