
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 25 березня 2021 року                                                                               №

Про розподіл обов'язків між
міським головою, секретарем
міської ради, заступниками,
керуючим справами
(секретарем) виконкому

У зв'язку з кадровими призначеннями та з метою ефективної діяльності
апарату ради та її виконавчих органів, керуючись ст. 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Розподілити обов'язки між міським головою, секретарем міської ради,
заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконкому
згідно з додатком 1.

2. Установити, що в разі відсутності міського голови, його обов’язки
виконує секретар ради.

3. Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету  від
28.12.2020 року № 121 «Про розподіл обов'язків між міським головою,
секретарем міської ради, заступниками керуючим справами виконкому».

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК



Додаток 1
до рішення виконкому міської ради

від 25.03.2021 №

Р О З П О Д І Л
обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками

міського голови, керуючим справами (секретарем) виконкому

Цей розподіл розроблено з метою врегулювання функціональних
обов’язків між Помічнянським міським головою, його заступниками,
секретарем ради та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету
міської ради для підвищення ефективності та якості роботи ради та
її  виконавчих органів.

Обов’язок голови, секретаря ради, заступників голови, керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету шанобливо ставитися до громадян,
керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не
допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам громади.

Не допускати проявів корупції, конфліктів інтересу, а у разі одержання
доручення, яке суперечить чинному законодавству зобов’язані невідкладно у
письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а в разі
наполягання на  його виконанні – повідомити вищу за посадою особу(в інших
випадках депутатський склад ради).

Обов’язок кожного - збереження державної таємниці, інформації про
громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також
іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

Не допущення проявів дискримінації прав посадових осіб органу
місцевого самоврядування, що працюють в раді на постійній основі.

Заступники голови, секретар ради, керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету забезпечують взаємодію ради та її виконавчих органів з
усіма державними, комунальними структурами, об’єднаннями громадян,
приватними підприємствами, господарськими товариствами, інвесторами та
інше.

І. Міський голова

1. Відповідно до ч.1 ст.12, ст.42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) Помічнянський міський голова є
головною посадовою особою Помічнянської міської територіальної громади,
очолює міську раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях.

2. Міський голова:
- забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень органів

місцевого самоврядування на території громади, додержання Конституції та
Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів
місцевого самоврядування та її виконавчого комітету;

- організує в межах, визначених зазначеним Законом, роботу міської ради
та її виконавчого комітету, підписує рішення ради та її виконавчого комітету;



- скликає сесії міської ради та засідання виконавчого комітету, вносить
пропозиції та формує порядок денний сесій ради, головує на пленарних
засіданнях ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур на посаду
секретаря ради, заступників голови, керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету, про кількісний і персональний склад виконавчого
комітету міської ради, пропозиції щодо структури і загальної чисельності
апарату та  виконавчих органів ради;

- видає розпорядження в межах своїх повноважень
- очолює виконавчий комітет Помічнянської міської ради, головує на його

засіданнях;
- підписує рішення Помічнянської міської ради та її виконавчого комітету;
- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму;
- здійснює загальне керівництво виконавчими органами  ради, спрямовує і

координує роботу старост;
- забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм

соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших
питань самоврядування, проекту міського бюджету та звіту про його
виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

- забезпечує оприлюднення затверджених радою програм, бюджету та
звітів про їх виконання на офіційному вебсайті;

- координує і контролює виконання програм, згідно рішень Помічнянської
міської ради  в межах своїх повноважень;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників відділів, управлінь
та інших виконавчих органів ради, а також керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної власності Помічнянської міської
ради;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
- забезпечує виконання затвердженого міського бюджету, є

розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням,
визначеним міською радою;

- укладає від імені  територіальної громади  та її виконавчого комітету
договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної
компетенції ради, подає їх на затвердження  ради;

- веде особистий прийом громадян, забезпечує на відповідній території
додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

- організовує роботу по залученню на договірних засадах коштів
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності,
розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також
бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на
пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи
щодо охорони навколишнього природного середовища;

- об’єднує на договірних засадах кошти для виконання спільних проектів
або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та
організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів
територіальних громад;



- вносить подання до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та
рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

- звертається до суду про визнання незаконними актів підприємств,
установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з
мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території громади;

- представляє громаду  та її виконавчий комітет у відносинах з
державними органами, іншими органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних
відносинах відповідно до чинного законодавства;

- звітує про виконання своєї роботи не рідше одного разу на рік перед
громадою;

- здійснює заходи з питань запобігання і протидії корупції, забезпечує
дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого
самоврядування та Закону України «Про протидію корупції»;

- контролює здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету;
залучення коштів підприємств незалежно від форм власності, розташованих на
території громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на
будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів соціальної і виробничої
інфраструктури та на впровадження заходів щодо охорони навколишнього
природного середовищ;

- від імені міської ради та міськвиконкому веде листування з органами
центральної влади, правоохоронними та судовими органами, підписує листи
направлені на ім’я голови Кіровоградської обласної ради та голови
Кіровоградської облдержадміністрації;

- несе персональну відповідальність за виконання наданих йому законом
повноважень.

3. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним,
підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, перед
міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради
повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним виконавчому
комітету міської ради.

4. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу
перед територіальною громадою на відкритих зборах громадян. На вимогу не
менше половини депутатів міської ради звітує перед радою про роботу
виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

5. Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність всіх
підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання
покладених на них завдань.

6. Вирішує інші питання, які відносяться до повноважень виконавчих
органів міської ради, міського голови та делегованих повноважень.

7. Спрямовує, координує і контролює роботу структурних підрозділів
Помічнянської міської ради.



ІІ. Секретар міської ради

1. У разі відсутності Помічнянського міського голови виконує його
обов’язки в частині організації роботи міської ради.

2. Секретар міської ради виконує обов’язки, визначені ч.3 ст.50 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закону), зокрема:

- скликає сесії ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону; повідомляє
депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце
проведення сесії ради, а також питання, які передбачається внести на розгляд
ради;

- у передбачених законом випадках веде пленарні засідання міської ради
та підписує її рішення;

- організовує підготовку пленарних засідань сесій міської ради, підготовку
питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів
рішень ради,

- готує протоколи пленарних засідань ради та постійних комісій;
- забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і

населення, їх оприлюднення, організовує контроль за їх виконанням;
- за дорученням міського голови, координує діяльність постійних комісій

та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання
рекомендацій постійних комісій;

- сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;
- організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з

підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної
влади і місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування
офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням міської
територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у
встановленому порядку;

- вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання,
пов’язані з діяльністю ради та її органів.

3. Організовує взаємодію постійних комісій та інших комісій ради з
виконавчими органами, контролює хід виконання депутатських звернень,
запитів та наказів виборців.

4. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови з
кадрових питань (особового складу), основної діяльності, надання щорічних
відпусток та відряджень.

5. Планує роботу міської ради, постійних депутатських комісій.
6. Бере участь в організації міських культурно-масових заходів,

громадських слухань.
7. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання

покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних
обов’язків.

8. Подає міському голові пропозиції щодо структури і загальної
чисельності  апарату та виконавчих органів міської ради.

9. Організовує заходи з підготовки та проведення референдумів та виборів
до органів державної влади і місцевого самоврядування.



10. Координує діяльність органів самоорганізації населення.
11. Організовує питання підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації посадових осіб, просування по службі і формування кадрового
резерву.

12. Контролює роботу з навчання, підвищення кваліфікації працівників
структурних підрозділів виконавчого комітету.

13. Забезпечує роботу вуличних та домових комітетів.
14. Контролює у встановленому законом порядку питання опіки та

піклування.
15. Входить до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Помічнянської
міської ради ради.

16. Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього
обов’язків.

17. Секретар міської ради безпосередньо підпорядкований міському голові,
відповідальний перед міською радою.

ІІІ. Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (комунальна сфера)

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов
Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України при здійсненні власних та делегованих повноважень виконавчими
органами Помічнянської міської ради з питань житлово-комунального
господарства, санітарного стану та благоустрою, транспортного сполучення,
дорожного господарства, енергетики.

2. Координує роботу комунальних підприємств що перебувають у
комунальній власності територіальної громади та здійснює контроль з
розвитку, реформування управління об’єктами житлово – комунального
господарства, їх належним утриманням, ефективною експлуатацією.

3. Забезпечує розгляд проектів та затвердження планів підприємств і
організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади,
внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх
виконанням.

4. Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території
населених пунктів Помічнянської міської ради, ефективне використання
природних, трудових і фінансових ресурсів.

5. Контролює дотримання правил охорони навколишнього середовища.
Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради проектів місцевих
програм охорони довкілля.

6. Координує роботу у сфері організації будівництва, реконструкції та
ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного
призначення, житлових будинків, а також доріг місцевого значення. Вносить
пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на
території міської ради.



7. Забезпечує управління в межах, визначених радою, майном, що
належить до комунальної власності територіальної громади, внесення на
розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального
майна, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження такого
майна.

8. Забезпечує заслуховування звітів про роботу керівників підприємств,
установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

9. Здійснює підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо
визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть
надаватися в оренду.

10.  Забезпечує контроль за вирішенням питань щодо використання
нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної
власності.

11.  Організовує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з
мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на території міської
територіальної громади.

12.  Вживає заходів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, щодо
забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності
підприємств, установ та організацій, збереження та захисту життя людей, їх
здоров'я, а також, матеріальних цінностей.

13.  Вживає заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
відповідно до законодавства, інформує про них населення, залучає в
установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи,
організації, а також населення.

14. Забезпечує підготовку і внесення на розгляд міської  ради проектів
рішень щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, парків,
скверів, та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного
пункту міської ради.

15.  Організовує підготовку та реалізацію міських програм соціально-
економічного розвитку та інших, відповідно до вимог чинного законодавства.

16.  Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання
покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних
обов’язків.

17.  Координує та контролює дотримання суб’єктами підприємницької
діяльності законодавства щодо здійснення операцій з металобрухтом.

18.  Організовує роботу щодо написання проектів інвестиційних програм
відповідно до розподілу обов’язків.

19.  Організовує контроль за правильним розташування і утриманням
дорожніх знаків.

20.  Відповідальна за електрогосподарство Помічнянської територіальної
громади.

21.  Відповідає за функціонування системи освітлення  громади.
22. У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і

контролює роботу структурних підрозділів Помічнянської міської ради.
23. Входить до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Помічнянської
міської ради ради.



18.  Здійснює особистий прийом громадян. Розглядає звернення громадян
відповідно до покладених на нього обов’язків.

24.  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради (комунальна сфера) безпосередньо підпорядкований міському голові,
відповідальний перед міською радою.

IV. Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (соціальна сфера)

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов
Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України при здійсненні власних та делегованих повноважень виконавчими
органами Помічнянської міської ради з питань соціального захисту
незахищених верств населення, пенсіонерів, інвалідів, одиноких
непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших
громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують
допомоги та соціальної підтримки, охорони здоров’я, освіти, культури,
охорони культурної спадщини, туризму, фізичної культури та спорту,
материнства і дитинства.

2. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд сесії міської  ради та
виконавчого комітету та проектів відповідних рішень з питань, які віднесенні
до його віддання.

3. Координує ефективну роботу та розвиток на території громади мережі
закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту,
охорони здоров’я, інших соціально-культурних закладів, які належать до
комунальної власності Помічнянської міської ради.

4. Координує питання розвитку молодіжного руху в громаді, забезпечення
прав, свобод і законних інтересів дітей і молоді.

5. Контролює та координує впровадження гендерної політики в
територіальній громаді та врегулювання основ гендерного балансу.

6. Координує діяльність Служби у справах дітей, роботу щодо запобігання
бездоглядності неповнолітніх.

7. Координує роботу з ветеранськими організаціями міста.
8. Координує роботу з питань охорони праці.
9. Координує  роботу у справах з учасниками ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС, учасниками та ветеранами АТО, ООС, ВВВ та на
території інших держав.

10. Координує роботу та здійснює контроль заходів щодо розширення та
вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування, транспорту та зв’язку.

11. Здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
управління житловим фондом.

12. Здійснює контроль за дотримання законодавства щодо захисту прав
споживачів.

13. Координує роботу з питань законності і правопорядку, громадські
формування з охорони громадського порядку.



14. Здійснює реалізацію заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

15. Забезпечує здійснення в територіальній громаді заходів у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі
на території Помічнянської територіальної громади.

16. Організовує підготовку та реалізацію міських програм соціально-
економічного розвитку відповідно до вимог чинного законодавства,
планування та обліку згідно функціональних обов’язків.

17. У межах наданих повноважень організовує співпрацю та ділове
листування з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що
належать до його компетенції.

18. Організовує роботу щодо написання проектів інвестиційних програм
відповідно до розподілу обов’язків.

19. Організовує підготовку необхідних документів для прийняття рішень
виконкому щодо надання соціальних послуг на безкоштовній основі
сім’ям/особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

20. Входить до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Помічнянської
міської ради ради.

21. Здійснює особистий прийом громадян. Розглядає звернення громадян
відповідно до покладених на нього обов’язків.

22. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(соціальна сфера) безпосередньо підпорядкований міському голові,
відповідальний перед міською радою.

V. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

1. Організовує роботу по підготовці і проведенню засідань виконавчого
комітету Помічнянської міської ради.

2. Забезпечує підготовку документів на розгляд виконавчого комітету,
веде і оформляє протоколи засідань виконкому.

3. Забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету міської
ради до виконавців, населення, організовує контроль за їх виконанням.

4. Забезпечує взаємодію виконавчого комітету з підприємствами,
установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на
території підзвітних населених пунктів.

5. Вирішує організаційні питання, що виникають в процесі діяльності
виконкому міської ради.

6. Забезпечує контроль за дотриманням порядку документообігу у
виконкомі міської ради.

7. Вносить на розгляд  міського голови пропозиції щодо розподілу
обов’язків керівництва.

8. Подає міському голові пропозиції щодо структури і загальної
чисельності  апарату та виконавчих органів міської ради.

9. Організовує та контролює питання ведення діловодства у виконавчих
органах  міської ради.



10. Організовує роботу щодо забезпечення розгляду звернень фізичних і
юридичних осіб у встановлені законодавством строки, дотримання
законодавства про звернення громадян безпосередньо в апараті, а також в
виконавчих органах міської ради.

11. Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території
населених пунктів Помічнянської міської ради, ефективне використання
природних, трудових і фінансових ресурсів.

12. Забезпечує загальне керівництво апаратом виконкому, а також через
начальників структурних підрозділів забезпечує взаємодії апарату виконкому з
структурними підрозділами.

13. Координує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету.
14. Контролює роботу з навчання, підвищення кваліфікації працівників

структурних підрозділів виконавчого комітету.
15. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання

покладених завдань у відповідності до повноважень і функціональних
обов’язків.

16. У межах своїх функціональних повноважень, спрямовує, координує і
контролює роботу загального відділу.

17. Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних
інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі
системи електронного документообігу у виконавчих органах ради.

18. Координує роботу щодо написання проектів інвестиційних програм.
19. Очолює конкурсну комісію з питань заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Помічнянської міської
ради ради.

20. Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього
обов’язків.

21. За дорученням міського голови або сесії міської ради вирішує  інші
питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

22. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету безпосередньо
підпорядкований міському голові, відповідальний перед міською радою.
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