
                                                                                                                                                                 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки              №133 

 

Про внесення змін в додаток 3 до рішення третьої сесії  восьмого 

скликання  від 24.12.2020 №71 «Про сільський бюджет на 2021 рік» 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", керуючись статтями 14-4, 23,78,   Бюджетного 

кодексу України,    сільська рада вирішила: 

1.  Додаток 3 до рішення третьої сесії  восьмого скликання  від 

24.12.2020 №71 «Про сільський бюджет на 2021 рік» викласти в новій 

редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 

 

 

     Сільський голова                                                                      В. Коштура     



  

                                                                                            

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №134 

                                                                                              
  

   

Про затвердження Положення про відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради 

  

  

              Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради 

від 24.12.2020 № 68  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», сільська 

рада вирішила: 
 

          1. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради (додається). 
  

                
  

Сільський  голова                                                            В. Коштура 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Затверджено  

рішення четвертої          

позачергової сесії восьмого 

скликання 

18.01.2021 №134 

  

ПО Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму   

Великолучківської сільської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради (надалі – Відділ) є  структурним 

підрозділом виконавчого комітету Великолучківської сільської ради. 

1.2. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому комітету  

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові,   

 заступнику  сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих 

повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Структура і штатний розпис відділу складаються за 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

та інформаційної політики, інших міністерств і затверджуються рішенням 

Великолучківської сільської ради. 

  

2. Мета Відділу 

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і 

творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, 

різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, 

хто її потребує, формування якісного інформаційно-культурного та 

освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав 

членів територіальної громади в сфері культури та туризму, збереження та 

популяризації національного і культурного надбання, створення 

конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку 

культурного та туристичного простору Великолучківської сільської 

територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму шляхом виконання відповідних 

державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, 

установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Великолучківської 

сільської ради. 



3.Основні завдання 

3.1. Для досягнення мети, Відділ вирішує наступні завдання: 

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики у сфері освіти, молоді 

та спорту, культури,  туризму на території Великолучківської сільської ради. 

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами 

дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує 

соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні 

послуги в сфері  освіти, молоді та спорту, культури, туризму. 

    3.1.3. Здійснює керівництво закладами освіти, культури та спорту, що 

є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, 

організацію їх матеріально-фінансового забезпечення, організацію кадрового 

і науково - методичного забезпечення навчально-виховного та культурно - 

освітнього процесів, контроль за дотриманням стандартів освіти в закладах 

дошкільної,  загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти 

Великолучківської сільської ради.  

3.1.4. Здійснює вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних 

працівників, їх перепідготовка та атестація. 

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення  закладів  дошкільної,  загальної середньої освіти 

та закладів  позашкільної освіти. 

3.1.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, 

здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, 

приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної 

спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя 

та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців 

населених пунктів Великолучківської сільської ради. 

3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та 

створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально 

широкого кола мешканців населених пунктів Великолучківської сільської 

ради. 

3.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та 

координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для 

заняття фізичною культурою та спортом. 

3.1.9. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом 

створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, 

визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі 

культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими 

організаціями. 

3.1.10. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження 

розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних 

народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної 

творчості, художніх промислів та ремесел. 

3.1.11. Реалізує повноваження у сфері збереження та використання 

культурної спадщини. 

3.1.12. Готує проекти розпорядчих актів Великолучківської сільської 

ради, її виконавчого органу і Великолучківського сільського голови, в т.ч. 

нормативного характеру. 



3.1.13 Визначає потребу, розробляє пропозиції щодо розвитку та 

удосконалення мережі навчальних закладів, закладів культури; 

3.1.14 Бере участь в утворенні, реорганізації та ліквідації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, закладів молоді та 

спорту, культури, туризму і установ комунальної форми власності. 

3.1.15. Забезпечує виконання програм і здійснення заходів на 

забезпечення правового захисту сім’ї і молоді та запобігання насильству в 

сім’ї. 

   3.1.16. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в 

актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-

сайті Великолучківської сільської ради.  

     3.1.17. Здійснює організацію та проведення фізкультурно-спортивних 

заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною 

культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.  

3.1.18. Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних 

товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, 

туризму. 

3.1.19. Сприяє молодіжним організаціям у проведенні різних заходів  

та роботи стосовно молоді. 

3.1.20. Організовує в межах своїх повноважень надання 

інформаційних і правових послуг, методичної допомоги, з питань туризму 

суб’єктам підприємницької діяльності. 

3.1.21.Призначає на посади керівників загальноосвітніх начальних 

закладів комунальної форми власності відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

3.1.22. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно 

до чинного законодавства. 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний: 

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини 

і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті 

Великолучківської сільської ради. 

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України 

щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй 

діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 

3.2.3. Забезпечити створення умов для збереження та розвитку 

культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків. 

3.2.4. Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у 

підвідомчих закладах освіти, молоді та спорту, культури, туризму. 

3.2.5. Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, 

техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах. 

4. Функції 

4.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав громадян 

територіальної громади в сферах освіти, молоді та спорту, культури, туризму, 

шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання 

населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних 

закладів. 



4.2. Контролює дотримання навчальними закладами, які перебувають 

у комунальній власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо 

змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання. 

4.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості 

здобуття дітьми і підлітками Великолучківської сільської ради  повної 

загальної середньої освіти. 

4.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції 

України щодо функціонування української мови як державної в навчальних 

закладах і установах освіти, які перебувають в управлінні Великолучківської 

сільської ради. 

4.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних 

меншин; надає можливість вивчати рідну мову в державних та комунальних 

навчальних закладах. 

4.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту 

загальної середньої освіти. 

4.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних, 

фізкультурно-оздоровчих та культурних заходів відповідно до календарного 

плану спортивно-масових та культурних заходів. 

4.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед 

широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення 

фізичного виховання дітей i молоді. 

4.9. Розробляє i подає на розгляд Великолучківської сільської ради 

пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення 

виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму. 

4.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і 

розвиток освіти, молоді та спорту, культури, туризму у Великолучківській 

сільській раді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації 

і формування банку даних. 

4.11. Забезпечує виконання рішень  Великолучківської  сільської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень Великолучківського сільського голови з 

питань, що віднесені до компетенції Відділу. 

4.12. Аналізує стан освіти, молоді та спорту, культури, туризму у 

Великолучківській сільській раді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних 

закладів та закладів культури згідно з освітніми потребами громадян; 

розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти. 

4.13. Визначає потребу в навчальних закладах та подає пропозиції до 

виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі 

відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб 

Великолучківської сільської ради за наявності необхідної матеріально-

технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. 

4.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради про утворення навчальних закладів для 

дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх 

навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у закладах загальної 

середньої освіти, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з 

обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток 

інклюзивних форм навчання. 



4.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, 

класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах освіти, 

створює належні умови для складання державної підсумкової атестації 

екстерном. 

4.16. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, гуртків 

творчості і мистецтва, центрів допризовної підготовки тощо, сприяє їх 

матеріальній підтримці. 

4.17. Погоджує проекти будівництва об’єктів дошкільної, загальної 

середньої,  позашкільної освіти, закладів культури та спорту сприяє їх 

раціональному розміщенню. 

4.18. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, 

забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної 

освіти і культури, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, 

сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням 

дітей, організацією їх дозвілля. 

4.19. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок 

місцевого бюджету та залучених коштів. 

4.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 

обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих 

заходів. 

4.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільній, загальній 

середній та позашкільній освіті. 

4.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти 

професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя. 

4.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних 

організацій, творчих об’єднань, товариств. 

4.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту 

особистих і майнових прав даної категорії дітей. 

4.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед 

неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі. 

4.26. Координує роботу спрямовану на науково-методичне 

забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, 

професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти, культури, 

молоді та спорту. 

4.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені 

Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани 

закладів освіти та погоджує річні плани роботи позашкільних закладів освіти, 

вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних 

планів і програм. 

4.28. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування 

закладів освіти, що належать до сфери управління Великолучківської 

сільської ради. 



4.29. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, 

організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, 

олімпіади та інші змагання серед учнів. 

4.30. Формує замовлення на видання підручників, навчально-

методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, 

навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади 

освіти. 

4.31. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах. 

4.32. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів 

та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу. 

4.33. Сприяє наданню педагогічним працівникам та працівникам 

культури державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів 

до соціального захисту учасників освітнього процесу. 

 4.34. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, працівників культури та їх атестації відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550, Положення 

про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та 

закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і 

туризму України 16.07.2007 № 44 зареєстрованого в Міністерстві                        

юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1023/14290.  

4.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

заохочення та нагородження працівників освіти, культури,молоді та спорту, 

туризму. 

4.36. Здійснює координаційну роботу закладів освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму що належать до комунальної власності, аналізує 

результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх 

ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу. 

4.37. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти та 

культури; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, 

відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, 

підручниками, спортивним інвентарем. 

4.38. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального 

року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період. 

4.39. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної 

безпеки санітарного режиму в закладах освіти , культури та надає практичну 

допомогу у проведенні відповідної роботи. 

4.40. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування 

закладів та установ освіти, закладів культури, закладів спортивного 

спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх 

використання. 

4.41. Координує формування та використання закладами та 

установами освіти, молоді та спорту, культури, туризму видатків загального 

та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених 

закладами з інших джерел. 

4.42. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів 

шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

5. Права 



5.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму та розгляду  питань,  що належать до 

його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, 

спортсменів і спеціалістів у галузі культури і туризму. 

5.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти та установ 

освіти, які перебувають у комунальній власності Великолучківської сільської 

ради. 

5.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити 

семінари, наради керівників закладів освіти та установ освіти з питань, що 

належать до його компетенції. 

5.4. Вносити Великолучківській сільській раді  пропозиції щодо 

фінансування закладів освіти та установ освіти, культури, закладів 

спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні 

бюджету освітньої та культурної, туристичної галузі. 

5.6. Вносити Великолучківській сільській раді пропозиції з питань 

культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації 

закладів культури, що відносяться до комунальної власності. 

5.7. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому 

порядку статути, положення закладів культури та туризму, підпорядкованих 

відділу. 

5.8. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 

налагоджувати прямі зв’язки з закладами, науковими установами зарубіжних 

країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. 

5.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 

налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо. 

5.10. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, 

художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, 

мистецтва і туризму. 

5.11. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє 

з іншими структурними підрозділами Великолучківської сільської ради  та 

виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, об’єднаннями громадян. 

6. Керівництво 

6.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого 

самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11
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посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

не менше 2 років. 

6.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних 

актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до 

Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

6.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які   готуються начальником відділу і затверджуються 

сільським головою. 

6.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а 

саме: 

6.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

6.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

6.4.3. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 

посади працівників Відділу. 

6.4.5. Планує роботу Відділу. 

  6.4.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  6.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності Відділу.  

    6.4.8. Здійснює керівництво відділом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

            6.4.9. Звітує перед Великолучківською сільською радою про 

виконання покладених на відділ завдань.  

            6.4.10. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

  6.4.11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму.   

            6.4.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль 

за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають 

права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, 

підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту. 

6.4.13. Здійснює добір кадрів.  



            6.4.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень відділу.   

6.4.15. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

6.4.16. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

6.4.17. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; закони 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання 

корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, 

постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються 

розвитку відповідних сфер управління відділу; інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого самоврядування; правила ділового етикету. 

7. Відповідальність 

 

7.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

7.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ 

 завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

7.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

7.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на Відділ. 

7.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції Відділу . 

8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

8.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями 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. 

9. Колегіальні органи відділу 

  9.1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

відділу, при відділі утворюється колегія у складі начальника відділу (голова 

колегії), головного спеціаліста, а також інших відповідальних працівників 

відділу, керівників підпорядкованих закладів освіти, культури, молоді та 

спорту, туризму, громадських організацій.   

    9.2. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/280/97-%D0%B2%D1%80/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2493-14/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2493-14/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/889-19/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18/sp:wide-


до сфери управління Великолучківської сільської ради, а також науковці, 

висококваліфіковані спеціалісти, за згодою.   

  9.3. Засідання колегії проводяться за потреби, але не рідше ніж один 

раз на квартал. Колегія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер.  

10. Заключні положення 

10.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

10.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

  10.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  



  

                                                                                                   

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №135 

Про   структуру та штатну чисельність   

дошкільних навчальних закладів та закладів  культури  

Великолучківської сільської ради 

 

               Керуючись   статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  відповідно до  наказу Міністерства освіти і 

науки України  від 04.11.2010  № 1055  «Про затвердження Типових штатних 

нормативів дитячих навчальних закладів»   статті 45 Закону України «Про 

загальну середню освіту»   статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», 

Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про культуру», 

сільська рада вирішила: 

                 

     1.Визначити  структуру та штатну чисельність дитячих навчальних 

закладів Великолучківської сільської ради  на 2021 рік: 

Ракошинський дошкільний навчальний заклад №1: штатна 

чисельність посад – 13,5; 

Ракошинський дошкільний навчальний заклад №2: штатна 

чисельність посад – 6,05; 

Ракошинський дошкільний навчальний заклад №3: штатна 

чисельність посад – 14,28; 

Ракошинський дошкільний навчальний заклад №4: штатна 

чисельність посад – 9,02; 

Руськівський дошкільний навчальний заклад №5: штатна 

чисельність посад – 9,02; 

Чопівський НВК школа-сад І ступеня: штатна чисельність посад – 

9,56; 

Зняцівський дошкільний навчальний заклад: штатна чисельність 

посад – 11,4; 

Червенівський дошкільний навчальний заклад: штатна чисельність 

посад – 27,2; 

Кальницький дошкільний навчальний заклад: штатна чисельність 

посад – 14,1; 



Медведівський дошкільний навчальний заклад: штатна чисельність 

посад – 7,68; 

Великолучківський дошкільний навчальний заклад №1: штатна 

чисельність посад – 24,95; 

Великолучківський дошкільний навчальний заклад №2: штатна 

чисельність посад – 39,55; 

Будинок культури с.В.Лучки: штатна чисельність посад – 3; 

Сільський клуб с.В.Лучки: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Червеньово: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Драгиня: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Кінлодь: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Медведівці: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Кузьмино: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Р.Кучава: штатна чисельність посад – 0,5; 

Клуб с.Кальник: штатна чисельність посад – 0,5; 

Клуб с.Шкуратівці: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Домбоки: штатна чисельність посад – 1; 

Будинок культури с.Ракошино: штатна чисельність посад – 3; 

Клуб с.Кайданово: штатна чисельність посад – 1; 

Клуб с.Чопівці: штатна чисельність посад – 1; 

      Бібліотека с.В.Лучки: штатна чисельність посад – 1;  

      Бібліотека с.Червеньово: штатна чисельність посад – 1; 

      Бібліотека с.Зняцьово: штатна чисельність посад – 1; 

      Бібліотека с.Кальник: штатна чисельність посад – 1; 

      Бібліотека с.Кузьмино: штатна чисельність посад – 1; 

      Бібліотека с.Медведівці: штатна чисельність посад – 1; 

      Бібліотека с.Ракошино: штатна чисельність посад – 1; 

      Бібліотека с.Кайданово: штатна чисельність посад – 1; 

      2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.) та постійну комісію з питань освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, 

охорони материнства, дитинства, опіки та національних меншин (Товт 

М.О.). 

 

Сільський голова                                                             В. Коштура 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 сВ.Лучки   №136 

 

Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від  

24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів» 

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року№268  «Про упорядкування та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» із змінами внесеними  постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353 та постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення 

змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 

р. № 268»), з метою приведення рішення третьої сесії восьмого скликання 

від  24.12.2020 № «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради  та її виконавчих органів» у 

відповідність до вимог чинного законодавства, сільська рада вирішила: 
 1. Додаток 1 та додаток 2 до рішення третьої сесії восьмого 

скликання від  24.12.2020 №68 «Про структуру та штатну чисельність 
апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  та її виконавчих 
органів» викласти в новій редакції. 
          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Мотильчак М.А.). 

 

 
 

Сільський голова                                                 В. Коштура  

 

 

 

 



Додаток  1 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення 

четвертої позачергової сесії 

восьмого скликання) 

18.01.2021 №136       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради  

 та її виконавчих органів 

 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

 Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого комітету 7 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності   виконавчих 

органів ради 

1 

1.3 Керуючий справами  1 

1.4 Секретар сільської ради  1 

1.5. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Провідний спеціаліст   1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи,  кадрового та 

правового забезпечення 

18 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний спеціаліст з юридичних питань  1 

3.3. Головний спеціаліст по веденню кадрової роботи та корупції 1 

3.4. Провідний спеціаліст із інформаційного забезпечення 1 

3.5. Провідний спеціаліст з ведення архівної справи 1 

3.6. Діловод   4 

3.7 Прибиральник службового приміщення 4 



3.8. Оператор котельні 4 

3.9. Водій 1 

4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,  

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

 4.2. Інспектор ВОС 6 

5. Сектор з питань  державної реєстрації  2 

5.1. Завідувач сектору – державний реєстратор  1 

5.2. Державний реєстратор 1 

6. Відділ архітектури,  житлово-комунального господарства, 

інвестицій,  соціально-економічного розвитку,  зовнішніх 

зв’язків та земельних відносин 

4 

6.1. Начальник відділу  1 

6.2. Головний спеціаліст 1 

6.3. Спеціаліст І  категорії землевпорядник 2 

7. Спеціаліст по тендерним закупівлям 

 

1 

8. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму  12 

8.1 Начальник відділу  1 

8.2 Головний спеціаліст по дошкільній освіті 1 

8.3. Головний спеціаліст по середній освіті  1 

8.4. Головний спеціаліст по культурі, туризму  1 

8.5. Провідний спеціаліст по спорту 1 

8.6. Головний бухгалтер 1 

8.7. Спеціалісти 5 

8.8. Водій  1 

9. Відділ з питань соціального захисту населення 3 

9.1 Начальник відділу 1 

9.2. Головний спеціаліст 1 

9.3. Водій 1 

 Всього 57 

 

Секретар ради                                                                        О. Строїн 



Додаток  2 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення 

четвертої позачергової сесії 

восьмого скликання) 

18.01.2021  №136       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність відділів Великолучківської  сільської ради, які 

мають статус юридичної особи публічного права    

  

Назва  відділів  та посад Чисельність 

1. Відділ фінансів 4 

1.1. Начальник  відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Головний спеціаліст 1 

2. Служба у справах дітей  2 

2.1 Начальник служби 1 

2.2 Головний спеціаліст з питань захисту прав дітей 1 

 Всього 6 

 

 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 



 
 

                                                                                                   
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №137 

 

Про  Положення  про  відділ з питань оборонної, мобілізаційної, 

призовної роботи,  цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій 

Великолучківської сільської ради 

   

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради 

від 24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів   Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», 

сільська рада      вирішила:  

               1. Затвердити Положення про відділ з питань оборонної, 

мобілізаційної, призовної роботи,  цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій Великолучківської 

сільської ради (додається).  

  

 

 

Сільський голова                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої позачергової  сесії  

восьмого скликання 

18.01.2021  №137 

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                                         

про  відділ  з питань оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,  

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 

надзвичайних ситуацій Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ   з питань оборонної, мобілізаційної, призовної роботи,                  

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та           

надзвичайних ситуацій Великолучківської сільської ради (надалі – Відділ) є  

структурним       підрозділом виконавчого комітету Великолучківської            

сільської ради. 

1.2. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому комітету  

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові,   

 заступнику  сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих 

повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Структура і штатний розпис відділу складаються за 

рекомендаціями міністерств і затверджуються рішенням Великолучківської 

сільської ради. 

 

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань і 

повноважень:           

        1) з питань оборонної роботи:  

забезпечує втілення в життя державної політики з питань оборонної,            

військово-призовної роботи, підготовки і призову громадян на строкову    

військову службу; 

сприяє підготовці молоді до військової служби, їх приписці до призовної 

дільниці, проведенні призову на строкову військову й альтернативну                       

(не військову) службу; 

здійснює контроль за виконанням законів України та інших нормативно-

правових актів з питань військового обов’язку, оборонної та мобілізаційної        

роботи посадовими особами та іншими громадянами, підприємствами, 

організаціями, установами; 



координує роботу і здійснює контроль за якістю підготовки молоді для     

проходження строкової служби у Збройних Силах України та інших 

військових      формуваннях, своєчасним і організованим проведенням 

призову громадян на військову службу; 

взаємодіє  з районним військовим комісаріатом щодо військово-

облікової роботи та бронювання військовозобов’язаних громадян; 

координує роботу по забезпеченню постійної готовності органів                     

управління та залученню сил і засобів при введенні надзвичайного стану та в 

особливий період; 

бере участь у заходах з підготовки та ведення територіальної оборони в     

районі; 

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і 

доручень сільського голови, рішень  виконавчого комітету з питань 

оборонної роботи; 

розглядає скарги і заяви громадян, пов’язані із допризовною роботою, 

соціальним захистом військовослужбовців строкової служби, звільнених у 

запас та членів їх сімей. 

       

2) з питань мобілізаційної та призовної  роботи:  

бере участь у проведенні мобілізаційної підготовки та мобілізації на               

території сільської територіальної громади; 

організовує виконання нормативно – правових актів з питань                             

мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

розробляє та подає сільському голові проекти розпоряджень з питань           

мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

організовує інформаційне, методологічне і методичне забезпечення             

мобілізаційної підготовки та мобілізації; 

організовує планування, розроблення і проведення заходів з 

мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення сільської 

ради і                          підприємств, які розташовані на території населених 

пунктів сільської                   територіальної громади на роботу в умовах 

особливого періоду та здійснює       контроль за їх виконанням; 

подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, 

ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в 

установах та організаціях; 

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням 

мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на 

підприємствах, в установах та організаціях; 

готує і доводить підприємствам, установам, організаціям незалежно від 

форми власності, вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної 

підготовки та мобілізації; 

організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за 

веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає 

пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та 

на воєнний час; 

подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового 

фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного 

призначення та програми створення такої документації; 



          розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період 

матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого 

потенціалу; 

бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного 

плану; 

подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм           

мобілізаційної підготовки, координує їх розроблення і вживає заходів до               

забезпечення їх виконання; 

організовує роботу з визначення потреб у фінансуванні заходів з                     

мобілізаційної підготовки; 

подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) 

підприємствам, установам і організаціям, а також організовує їх доведення до 

виконавців; 

бере участь в укладанні договорів (контрактів) про виконання                          

мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та                      

організаціями; 

вживає заходів до виконання підприємствами, установами та 

організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених 

договорів (контрактів); 

подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань іншим                        

підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації підприємств, 

установ та організацій; 

організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення         

потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки 

та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;  

забезпечує надання державним органам інформації, необхідної для             

планування та здійснення мобілізаційних заходів; 

приймає участь у підготовці та проведенні військово-економічних                 

мобілізаційних навчань і тренувань; 

здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з питань           

мобілізаційної роботи, у тому числі шляхом проведення навчань;  

забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів       

мобілізаційної підготовки; 

        взаємодіє з районним військовим комісаріатом у питаннях мобілізаційної 

підготовки. 

 

        3) з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій: 

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента    

України, Кабінету Міністрів України, наказів центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері               цивільного захисту, здійснює контроль за їх реалізацією;  

здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз 

і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в                 

населених пунктах сільської територіальної громади; 

розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню                 

надзвичайних ситуацій на території населених пунктів сільської 

територіальної громади і реагування на них; 

бере участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, 

мобілізаційної та оборонної роботи; 



організовує здійснення визначених законодавством заходів 

радіаційного,                  хімічного, біологічного і медичного захисту 

населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

        веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, бере 

участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу 

з планування укриття населення в захисних спорудах; 

організовує роботу щодо евакуації населення, майна у безпечні райони 

із зон надзвичайних ситуацій у мирний час та з зон можливих бойових дій в    

особливий період; 

розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання                      

виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; 

забезпечує, в межах своїх повноважень, створення, накопичення,                  

збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню             

надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів                         

радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і 

сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення             

постраждалого населення і надання йому матеріальної та фінансової 

допомоги; 

організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на             

територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і 

проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботи з 

визначення          радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях; 

координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб,                   

формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту; 

розробляє та забезпечує реалізацію районних програм і планів заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

забезпечення                техногенної безпеки; 

керує роботами, пов’язаними з ліквідацією надзвичайних ситуацій,               

контролює готовність відповідних сил цивільного захисту до дій за                      

призначенням; 

організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке 

потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації; 

        оповіщає населення за розпорядженням начальника цивільного захисту 

про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне                                 

функціонування місцевої та об’єктових систем оповіщення; 

4) з питань взаємодії з правоохоронними органами:  

        організовує роботу сільської територіальної громади із взаємодії з 

правоохоронними органами, сприяє діяльності правоохоронних, судових 

органів, центральних органів виконавчої влади у виконанні покладених на 

них завдань, в межах повноважень, наданих сільській раді; 

         розглядає за дорученням керівництва сільської ради заяви і скарги 

громадян, їх об’єднань з питань взаємодії з правоохоронними органами; 

аналізує матеріали з питань взаємодії з правоохоронними органами, що 

надійшли до сільської ради. 

 

3. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що              

визначені, має право:  



1) одержувати в установленому законодавством порядку від 

структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого 

самоврядування,                   підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності і                          підпорядкування, та їх посадових осіб, 

інформацію, документи та матеріали,      необхідні для виконання покладених 

на нього завдань;  

2) залучати в установленому порядку експертів, консультантів для            

опрацювання питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, цивільного         

захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, а також 

спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що 

належать до його компетенції;  

3) контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної готовності на       

території сільської територіальної громади;  

4) порушувати клопотання перед головою  сільської територіальної 

громади щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням 

виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, а також окремих 

спеціалістів, фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з 

їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);  

5) надавати методичну допомогу підприємствам, установам та                          

організаціям незалежно від форми власності і підпорядкування, їх особам з         

питань діяльності відділу; 

6) брати участь у розгляді питань, що відносяться до компетенції 

відділу;  

7) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення           

роботи сільської ради з питань оборонної та мобілізаційної роботи,                           

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами; 

8) користуватися в установленому порядку інформаційними базами                        

органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами                 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

 

4. Керівництво 

4.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

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. 

4.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних 
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актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до 

Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

4.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються 

посадовими інструкціями, які   готуються начальником відділу і 

затверджуються сільським головою. 

4.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а 

саме: 

4.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

4.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

4.4.3. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 

посади працівників Відділу. 

4.4.5. Планує роботу Відділу. 

  4.4.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  4.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності Відділу.  

    4.4.8. Здійснює керівництво відділом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

            4.4.9. Звітує перед Великолучківською сільською радою про виконання 

покладених на відділ завдань.  

            4.4.10. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

  4.4.11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму.   

            4.4.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль 

за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають 

права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, 

підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.  

4.4.13. Здійснює добір кадрів.  

            4.4.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень відділу.   

4.4.15.У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

4.4.16.Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

    4.4.17. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; закони 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання 

корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, 
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постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються 

розвитку відповідних сфер управління відділу; інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого самоврядування; правила ділового етикету. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

5.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ 

 завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

5.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

5.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на Відділ. 

5.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції Відділу . 

6.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

6.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями 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. 

7. Заключні положення 

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку.  

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

  7.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

 

 



  

                                                                                                   

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №138 

 

 

   

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради 

від 24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», сільська 

рада вирішила:  

               1. Затвердити Положення про сектор з питань державної реєстрації 

Великолучківської сільської ради  (додається).  

  

 

 

Сільський голова                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про  Положення  про   сектор з питань державної реєстрації 

Великолучківської сільської ради   

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої позачергової  сесії  

восьмого скликання 

18.01.2021 №138 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор з питань державної реєстрації Великолучківської сільської 

ради 

1. Загальні положення 

1.1. Сектор з питань державної реєстрації Великолучківської сільської 

ради (надалі – Сектор) є  структурним підрозділом виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради. 

1.2. Сектор не має статусу юридичної особи. 

1.3. Сектор забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому комітету  

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові,   

керуючому справами виконавчого комітету,  відповідно до розподілу 

обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний 

відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Сектор у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Структура і штатний розпис сектору складаються за 

рекомендаціями Міністерства юстиції України, інших міністерств і 

затверджуються рішенням Великолучківської сільської ради. 

 

2. Завдання cектору: 

Основним завданням сектору з питань державної реєстрації є 

забезпечення: 

1. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень; 

2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

3. Формування та ведення реєстраційних справ відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень»; 

4.  Здійснення інших повноважень, передбачених законами України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

та іншими нормативно-правовими актами. 

6. Сектор з питань державної реєстрації відповідно до визначених 

галузевих повноважень виконує такі завдання: 



            6.1. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», тобто офіційне визнання і підтвердження 

фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, 

обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно;  

            6.2. Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ на 

об’єкти нерухомого майна, облікових справ;  

 6.3. Забезпечує надання інформації про зареєстровані права на нерухоме 

майно та їх обтяжень відповідно до закону; 

            6.4. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сферах 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

            6.5. Вносить пропозиції сільському голові з питань, щодо 

удосконалення роботи сектору. 

            6.6. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.  

3. Права Сектору: 

3.1. Залучати у встановленому порядку спеціалістів місцевих органів 

виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, спеціалістів інших відділів виконкому Великолучківської сільської 

ради, а також спеціалістів підприємств, установ і організацій за погодженням 

з керівниками цих органів, для розгляду питань, що належать до його 

компетенції.  

3.2. Одержувати в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань.  

3.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів з метою сприяння здійсненню покладених на 

нього завдань. 

 3.4. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів в 

частині державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.  

4. Керівництво 

4.1. Сектор очолює завідувач, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Завідувач сектору, відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого 

самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 
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посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

не менше 2 років. 

4.2. Спеціаліст сектору, державний реєстратор є посадовою особою 

місцевого самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних 

актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування.  

4.3. Посадові обов’язки працівників сектору визначаються 

посадовими інструкціями, які   готуються завідувачем сектору і 

затверджуються сільським головою. 

4.4. Завідувач сектору  здійснює керівництво діяльністю сектору, а 

саме: 

4.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками сектору, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

4.4.2. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 

посади працівників сектору. 

4.4.3. Планує роботу сектору. 

  4.4.4. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  4.4.5. Здійснює керівництво сектором, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

            4.4.6. Звітує перед Великолучківською сільською радою про 

виконання покладених на сектор завдань.  

           4.4.7. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

4.4.8.Здійснює добір кадрів.  

            4.4.9. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень сектору.   

4.4.10. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

4.4.11. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

    4.4.12. Завідувач сектором  повинен знати Конституцію України; 

закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в 

органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про 

запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/280/97-%D0%B2%D1%80/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2493-14/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2493-14/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/889-19/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18/sp:wide-


Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-

правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління відділу; 

інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; 

правила ділового етикету. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Завідувач та спеціаліст сектору несуть відповідальність за: 

7.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на сектор 

 завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

7.1.2. Невикористання в повній мірі наданих сектору прав. 

7.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на сектор. 

7.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції сектору. 

6.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

6.1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями 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. 

7. Заключні положення 

7.1. Ліквідація і реорганізація сектору здійснюється за рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

  7.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

 

 

 

 



  

                                                                                                   

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №139 

 

   

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради 

від 24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», сільська 

рада вирішила:  

               1. Затвердити Положення про відділ архітектури, житлово-

комунального господарства, інвестицій, соціально-економічного розвитку, 

зовнішніх зв’язків та земельних відносин  Великолучківської сільської ради   

(додається).  

  

 

 

       Сільський голова                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  Положення  про  відділ архітектури, житлово-комунального 

господарства, інвестицій, соціально-економічного розвитку, зовнішніх 

зв’язків та земельних відносин  Великолучківської сільської ради 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої позачергової  сесії  

восьмого скликання 

18.01.2021 №139 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  відділ архітектури, житлово-комунального господарства, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку, зовнішніх зв’язків та 

земельних відносин  Великолучківської сільської ради 

 1.1. Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, 

інвестицій, соціально-економічного розвитку, зовнішніх зв’язків та 

земельних відносин  Великолучківської сільської ради (надалі – Відділ) є  

структурним підрозділом виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради. 

1.2. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому комітету  

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові,   

заступнику  сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих 

повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Структура і штатний розпис відділу складаються за 

рекомендаціями Міністерства інфрастурктури України, інших міністерств і 

затверджуються рішенням Великолучківської сільської ради. 
 

   

2. Завдання та функції відділу 

У сфері містобудування та архітектури : 

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері 

містобудування та архітектури, подає до Великолучківської сільської ради 

пропозиції з цих питань; 

2.2.2  Здійснює моніторинг реалізації генеральних планів  населених 

пунктів Великолучківської сільської  територіальної громади; 

2.2.3. Сприяє структурним підрозділам виконавчого комітету 

Великолучківської сільської   ради у вирішенні питань соціально-

економічного розвитку міста у межах своїх повноважень; 

2.2.4. Здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення 

містобудівної документації на місцевому рівні (генеральних планів 



населених пунктів, плани зонування території, детальні плани територій), 

планів забудови та іншого використання територій; 

2.2.5. Розглядає 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 висновки з цих питань, забезпечує 

контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також 

можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності; 

2.2.6. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного 

розвитку   населених пунктів  Великолучківської сільської територіальної 

громади щодо розроблення (оновлення) містобудівної документації та подає 

їх на розгляд Великолучківської сільської ради; 

2.2.7. Здійснює попередній розгляд містобудівної документації і готує 

висновки щодо її затвердження; 

2.2.8. Координує виконання на території населених пунктів сільської 

ради науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері 

містобудування; 

2.2.9. Бере участь у роботі постійних депутатських комісій 

Великолучківської сільської ради з питань будівництва, архітектури та 

земельних відносин ; 

2.2.10. Інформує населення через засоби масової інформації про 

містобудівні програми розвитку населених пункті, розміщення 

найважливіших об’єктів архітектури; 

2.2.11. Готує проекти рішень виконавчого комітету Великолучківської 

сільської  ради стосовно 

присвоєння та зміни поштових адрес об´єктам нерухомого майна та 

присвоєння (зміна) 

тимчасових поштових адрес земельним ділянкам, які у встановленому 

законом порядку 

надаються у власність, оренду та постійне  користування з метою 

розміщення об´єктів містобудування. 

2.2.12. Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, рішень  

сільської ради та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції 

Відділу. 

2.2.13. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від 

правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних 

органів  та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх 

розгляду. 

2.2.14. Розглядає звернення  громадян , підприємств, установ, 

організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, 

депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України 

про доступ до публічної інформації. 

2.2.15.За дорученням сільського голови представляє інтереси 

Великолучківської сільської  ради, виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради в місцевих, апеляційних судах України, 

У тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

усіх форм власності з питань архітектури та містобудування. 

2.2.16.Організовує громадське обговорення містобудівної документації. 



2.2.17. Готує і подає на затвердження сільської ради відповідні місцеві 

містобудівні програми, пропозиції до генеральних планів населених пунктів 

Великолучківської сільської територіальної громади, іншу містобудівну 

документацію. 

2.2.18. Визначає відповідність намірів щодо забудови земельної 

ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні; 

2.2.19. 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; 

2.2.20. Бере участь у розроблені проектів розпоряджень сільського 

голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких 

є інші структурні підрозділи; 

2.2.21. Здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, 

визначені законодавчими та нормативно-правовими актами. 

У сфері земельних відносин: 

2.2.22. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

землекористування- виконання Законів України, Постанов Верховної ради 

України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів 

Президента України та додержання  законодавства у сфері 

землекористування; 

2.2.23. Готує та вносить на розгляд сесії пропозиції та бере участь у 

підготовці проектів рішень щодо:- передачі земельних ділянок у власність 

громадянам та юридичним особам; 

 - надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування 

із земель комунальної власності міської ради відповідно до Земельного 

Кодексу України; 

 - продажу земельних ділянок фізичним та юридичним особам; 

2.2.24.За дорученням сільського голови інформує населення щодо 

вилучення (викупу), надання земельних ділянок,здійснює моніторинг стану 

земельних ділянок на території  населених пунктів  Великолучківської 

сільської територіальної громади; 

2.2.25.Надає довідки фізичним та юридичним особам про наявність 

земельних ділянок та їх розмір і інші довідки, передбачені чинним 

законодавством України, несе відповідальність за їх зміст та форму; 

2.2.26.За дорученням міського голови, розглядає звернення, скарги та 

заяви громадян по земельним питанням, дає на них письмові відповіді та несе 

відповідальність за їх форму, зміст та термін розгляду; 

2.2.27. Вносить пропозиції щодо покращення організації робіт, 

пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території   населених 

пунктів  Великолучківської сільської територіальної громади; 

У сфері містобудівного кадастру: 

2.2.28. Організовує ведення містобудівного кадастру на території   

населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади, 

забезпечує з цією метою прогнозування розвитку, планування і забудови 

населених пунктів; 

2.2.29. Організовує створення та оновлення топографічних планів, 

призначених для складання генерального плану, ділянок будівництва, 

об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд 

до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, 



проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок 

у натурі), здійснює систематизацію зазначених матеріалів; 

2.2.30. Забезпечує проведення виконавчих зйомок для збудованих 

будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-

геодезичних і картографічних матеріалів у   населених пунктах  

Великолучківської сільської територіальної громади; 

2.2.31. Забезпечує систематизацію та узагальнення даних 

містобудівного кадастру на території населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади; 

2.2.32. Забезпечує контроль за раціональним використанням 

територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної 

документації та інших питань; 

2.2.33. Створює і веде архів містобудівної документації, а також 

матеріалів містобудівного кадастру; 

У сфері інвестицій, соціально-економічного розвитку, зовнішніх 

зв’язків: 

2.2.34 . Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку 

громади на середньостроковий період та програми її економічного і 

соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти  

цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку сільської 

територіальної громади; 

2.2.35 Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і 

соціального розвитку населених пунктів сільської територіальної громади;    

2.2.36 Забезпечує контроль за виконанням показників програм 

економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період; 

2.2.37 Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку 

секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його 

стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення; 

2.2.38 Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб; 

2.2.39 Проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку 

громади; 

2.2.40 Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на 

нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого 

інвестиційного клімату; 

2.2.41  Готує пропозиції щодо погодження в межах законодавства 

інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; 

2.2.42  Сприяє створенню і функціонуванню 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; 

2.2.43  Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; 

2.2.44  Здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та 

вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку; 

2.2.45  Координує в межах своєї компетенції роботу промислового 

комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, 

впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних 

проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і 

ресурсозберігаючих технологій; 



2.2.46  Бере участь у координації роботи промислових підприємств, 

підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на 

території громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання 

товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними 

місцевого ринку; 

2.2.47  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; 

2.2.48  Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення 

сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства та побутового обслуговування; 

2.2.49  Розробляє проекти  сільських програм розвитку малого і 

середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких 

програм; 

2.2.50  Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і 

середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального 

співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва; 

2.2.51  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; 

2.2.52  Готує самостійно або разом з іншими структурними 

підрозділами сільської ради інформаційні та аналітичні матеріали для 

подання виконавчому комітету сільської ради; 

2.2.53  Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, готує і 

вносить пропозиції для прийняття рішень сільською радою та її 

виконавчим комітетом; 

2.2.54  Розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, 

підприємств, установ і організацій; 

3. Керівництво 

3.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11


3.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних 

актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування.  

 3.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються 

посадовими інструкціями, які   готуються начальником відділу і 

затверджуються сільським головою. 

3.4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, а 

саме: 

3.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

3.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

3.4.3. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 

посади працівників Відділу. 

3.4.5. Планує роботу Відділу. 

  3.4.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  3.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності Відділу.  

    3.4.8. Здійснює керівництво відділом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

            3.4.9. Звітує перед Великолучківською сільською радою про 

виконання покладених на відділ завдань.  

           3.4.10. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

  3.4.11.   Видає у межах своїх повноважень накази, організовує 

контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які 

зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий 

характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах 

Мін’юсту. 

3.4.12. 3дійснює добір кадрів.  

            3.4.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень відділу.   

3.4.13. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 



3.4.14. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

3.4.15. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; 

закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в 

органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про 

запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження 

Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-

правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління відділу; 

інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; 

правила ділового етикету. 

 

4. Відповідальність 

4.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

4.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ 

 завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

4.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

4.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на Відділ. 

4.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції Відділу . 

5.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

5.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями 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. 

6. Заключні положення 

6.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

6.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

   6.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №140 

 

                       Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради 

від 24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», сільська 

рада вирішила:  

              1. Затвердити Положення про відділ соціального захисту населення 

Великолучківської сільської ради    (додається).  

 

 

      Сільський голова                                           В. Коштура 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Про  Положення  про  відділ соціального захисту населення  

Великолучківської сільської ради 

 

 

                



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої позачергової  сесії  

восьмого скликання 

18.01.2021 №140 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ соціального захисту населення  

Великолучківської сільської ради 

 

1.Загальні положення 

  1.1. Відділ соціального захисту населення Великолучківської сільської 

ради (надалі – Відділ) є  структурним підрозділом виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради. 

1.2. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому комітету  

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові,   

заступнику  сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих 

повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

  1.5. Структура і штатний розпис відділу складаються за 

рекомендаціями Міністерства соціальної політики України, інших 

міністерств і затверджуються рішенням Великолучківської сільської ради. 

 

2. Основні завдання та функції Відділу 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної 

політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, 

запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних 

послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. 

2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку 

громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, 

програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення. 

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального 

захисту, соціальної підтримки мешканців громади. 

2.1.4. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання 

соціальних послуг. 



2.1.5. Управління закладами та установами соціального захисту 

населення комунальної форми власності, організація їх матеріально-

технічного та фінансового забезпечення. 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-

правових актів з питань, що віднесенні до його відання. 

2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної 

сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих 

програм соціального розвитку, проекту бюджету громади. 

2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної 

підтримки населення громади (прийому документів для призначення і 

виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання 

пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з 

центром надання адміністративних послуг. 

2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної 

роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

2.2.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних 

послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб громади у 

відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо 

створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які 

надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності 

територіальної громади.  

2.2.6. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної 

сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, 

які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, 

постраждали від торгівлі людьми.  

2.2.7. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур 

для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і 

організацій сфери соціального захисту, що відносяться до комунальної 

власності територіальної громади. 

2.2.8. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та 

видатків на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних 

соціальних послуг. 

 2.2.9. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та 

реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та 

співфінансування з іншими територіальними громадами, соціального 

замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, 

проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством. 

2.2.10. Веде базу даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які 

провадять діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони 

можуть надавати. 

2.2.11. Здійснює керівництво діяльністю, координацію і контроль за 

роботою закладів, установ, підприємств комунальної форми власності, що 

надають соціальні послуги, в тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про 

роботу їхніх керівників. 



2.2.12. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним 

підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту 

територіальної громади. 

2.2.13. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання 

соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні 

послуги. 

2.2.14. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та 

компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету.  

2.2.15. Організовує для малозабезпечених громадян похилого віку, 

осіб з інвалідністю заходи з побутового обслуговування, продажу товарів у 

спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 

безоплатного харчування. 

2.2.16. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого 

бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, 

передбачених законодавством (у тому числі одиноких). 

2.2.17. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, 

які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, 

цивільна дієздатність яких обмежена. 

2.2.18. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання 

допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих 

(померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, 

а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців 

строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського 

складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним 

сім’ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні 

капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення 

зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для 

індивідуального будівництва, садівництва та городництва. 

2.2.19. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі 

відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та протидії дискримінації. 

2.2.20. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження 

бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого 

поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального 

патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ 

в соціальному середовищі територіальної громади. 

2.2.21. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про 

вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання 

тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і 

торгівлі людьми. 

2.2.22. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з 

питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, 

надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань 

віднесених до його відання. 

2.2.23. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед 

населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у 

сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, 

запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання 



споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття 

причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади. 

2.2.24. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно 

до законодавства України. 

 

3. Відділ має право: 

 3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних 

послуг та проведення соціальної роботи;  

 3.2. Подавати пропозиції до проекту бюджету Великолучківської 

сільської ради з питань, що належать до його компетенції; 

 3.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, 

установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення 

робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;  

 3.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних 

форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які 

перебувають у складних життєвих обставинах;  

  3.5. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ 

та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;  

  3.6. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і 

законних інтересів осіб, сімей;  

  3.7. Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, 

сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності 

посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання 

соціальних послуг та проведення соціальної роботи.  

 

4. Керівництво: 

4.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

      Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, 

затверджених наказом Національного агентства України з питань державної 

служби 07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним 

вимогам: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне 

володіння 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. 

            4.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних 

актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування.  
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Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до 

Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

4.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються 

посадовими інструкціями, які   готуються начальником відділу і 

затверджуються сільським головою. 

  4.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а 

саме: 

  4.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

  4.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

  4.4.3. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  

щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   

звільнення з посади працівників Відділу. 

  4.4.5. Планує роботу Відділу. 

    4.4.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

    4.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності Відділу.  

      4.4.8. Здійснює керівництво відділом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

               4.4.9.  Звітує перед Великолучківською сільською радою про 

виконання покладених на відділ завдань.  

              4.4.10. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

     4.4.11.  Здійснює добір кадрів.  

               4.4.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що 

належать до повноважень відділу.   

              4.4.13. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

4.4.14. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

         4.4.15. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; 

закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в 

органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про 

запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження 

Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-

правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління відділу; 

інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; 

правила ділового етикету. 
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5. Відповідальність: 

5.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

5.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ 

 завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

5.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

5.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на Відділ. 

5.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції Відділу . 
 

6.  Взаємовідносини з іншими підрозділами: 

6.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями 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. 

7. Заключні положення 

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням 

сесії Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

    7.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

 

 
 



  

                                                                                                   

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №141 

 

 

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради 

від 24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», сільська 

рада вирішила:  

               1. Затвердити Положення про відділ  загальної, організаційної 

роботи, кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської 

ради (додається).  

  

 

 

          Сільський голова                  В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  Положення  про   відділ  загальної, організаційної роботи, 

кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської ради   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої позачергової  сесії  

восьмого скликання 

18.01.2021  №141 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про   відділ  загальної, організаційної роботи, кадрового та правового 

забезпечення  Великолучківської сільської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ  загальної, організаційної роботи, кадрового та правового 

забезпечення Великолучківської сільської ради (надалі – Відділ) є  

структурним підрозділом виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради. 

1.2. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому комітету  

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові,   

керуючому справами виконавчого комітету,  відповідно до розподілу 

обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний 

відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Структура і штатний розпис відділу складаються відповідно до 

норм чинного законодавства і затверджуються рішенням Великолучківської 

сільської ради. 

2. Завдання  та функції відділу: 

Відділ створюється для документування, організаційно – технічного та 

кадрового та правового  забезпечення діяльності виконавчого комітету, його 

апарату та виконання ним повноважень, визначених чинним законодавством, 

у т.ч. делегованих повноважень органів виконавчої влади з таких основних 

напрямків: 

1. Координація роботи щодо проведення кадрової політики в 

сільській раді  та виконавчому комітеті. 

2. Документування діяльності виконавчого комітету. 

3. Організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з 

документами в апараті виконавчого комітету відповідно до чинних правил. 

4. Забезпечення технічного контролю за строками проходження і 

виконання службових документів. 

5. Підготовка проектів розпоряджень сільського голови, що 

належать до компетенції відділу, а також редагування текстів усіх 



розпоряджень сільського  голови і перевірка їх проектів вимогам Інструкції з 

діловодства в апараті, управліннях та інших відділах виконавчого комітету. 

6. Ведення архівної справи в апараті виконавчого комітету. 

7. Надання методичної допомоги в організації роботи з питань, що 

належать до компетенції відділу, структурним підрозділам виконавчого 

комітету. 

8. Здійснення контролю за дотриманням чинних правил роботи з 

документами у структурних підрозділах виконавчого комітету. 

9. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг 

громадян, що надійшли до сільської ради  з особистих питань, з питань 

діяльності підприємств, установ та організацій територіальної громади. 

10. Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і 

скарг громадян, які надійшли до виконавчого комітету. 

 

          Функції відділу: 

             Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Опрацьовує і подає керуючому справами виконавчого комітету 

проекти планів роботи виконавчого комітету, забезпечує контроль за їх 

виконанням. 

2. Здійснює організаційне забезпечення засідань виконавчого 

комітету, а також нарад, що проводяться сільським головою, його 

заступниками з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами 

виконавчого комітету. 

3. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з 

організаційних та кадрових питань, що розглядаються керуючим справами 

виконавчого комітету. 

4. За дорученням керуючого справами виконавчого комітету 

розробляє проекти рішень, розпоряджень сільського голови з організаційних 

та кадрових питань. 

5. Бере участь у підготовці звітів виконавчого комітету про 

виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

6. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової 

роботи та служби в органах місцевого самоврядування, вносить пропозиції 

щодо удосконалення цієї роботи. 

7. Забезпечує прогнозування та планування потреб у кадрах, 

формування кадрового резерву та роботу з ним, організацію замовлення на 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

8. Здійснює розробку перспективних і поточних планів роботи з 

кадрами. 

9. Здійснює ведення, облік, зберігання особових справ, трудових 

книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних 

для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових 

посвідчень, довідок, складання звітності. 

10. Забезпечує здійснення кадрової роботи з керівниками управлінь, 

відділів, інших виконавчих органів ради, підпорядкованих підприємств, 

установ, організацій. 



11. Вживає заходів до виконання наказів виборців, рішень місцевого 

референдуму, своєчасного розгляду місцевих ініціатив, пропозицій, запитів, 

рекомендацій, внесених під час громадських слухань, зборів громадян. 

12. Бере участь у здійсненні у встановленому порядку 

організаційного забезпечення виборів та референдумів на території сільської 

ради. 

13. Аналізує виконання законів України, актів Президента України, 

кабінету Міністрів України, розпоряджень сільського голови з питань 

внутрішньої політики. 

14. Аналізує діяльність організацій, політичних партій та інших 

об’єднань громадян на території сільської ради. 

15. Подає керуючому справами виконавчого комітету інформаційно 

– аналітичні матеріали щодо формування і реалізації внутрішньої політики. 

16. Організовує і здійснює в установленому порядку ведення 

діловодства у сільській раді. Розробляє і вносить проект Інструкції з питань 

діловодства в апараті, управління, інших структурних підрозділах 

виконавчого комітету. 

17. Здійснює прийом, попередній перегляд, реєстрацію, облік, 

передачу за призначенням, зберігання, пошук документів, що надходять до 

виконавчого комітету, видачу інформації стосовно строків їх проходження. 

18. Забезпечує в установленому порядку реєстрацію заяв, скарг та 

пропозицій, що надійшли до виконавчого комітету. 

19. Веде роз’яснювальну роботу щодо прийому громадян сільським  

головою і його заступниками, керуючим справами. 

20. Отримує від управлінь, відділів та інших служб інформації 

(довідки – пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду заяв, скарг та 

пропозицій громадян. 

21. Здійснює підготовку до випуску і випуск розпоряджень 

сільського  голови, інших документів виконавчого комітету, їх реєстрацію, 

видає копії та витяги з утворюваних виконавчим комітетом документів. 

22. Забезпечує спільно з іншими підрозділами апарату виконавчого 

комітету технічну підготовку засідань виконкому, консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій, утворюваних 

сільським головою, а також заходів, які проводяться сільським  головою. 

23. Здійснює друкування, копіювання, тиражування та розсилання 

документів виконавчого комітету, сільського голови. 

24. Доводить у визначені строки до відділів, управлінь та служб 

виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій рішення 

виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, документи 

виконкому. 

25. Здійснює постановку документів на контроль та формує 

картотеку контрольованих документів. 

26. Забезпечує технічний контроль за строками виконання 

документів, у т.ч. за своєчасним вирішенням питань, порушених у 

зверненнях громадян. Систематично інформує сільського голову про хід їх 

виконання, факти порушення виконавської дисципліни. 

27. Забезпечує подання виконавцями інформації про хід виконання 

документів у зазначені в контрольній картці строки, зняття документів із 

контролю після закриття їх до справи та формує картотеку виконаних 



документів. Готує інформаційно – аналітичні довідки про хід та підсумки 

виконання документів. 

28. Здійснює контроль за своєчасним виконанням рішень 

виконавчого комітету, розпоряджень, доручень сільського голови. 

Систематично готує інформаційно – аналітичні довідки про їх виконання. 

29. Складає зведену номенклатуру справ апарату  сільської  ради, 

забезпечує виконання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, 

опрацювання та використання документів, які утворюються в діяльності 

апарату виконавчого комітету та передачі їх до архівного відділу. 

30. Здійснює контроль за правильністю користування документами в 

апараті виконавчого комітету, готує довідки, інформації з питань 

діловодства. 

31. Вдосконалює форми і методи роботи з документами. Здійснює 

роботу щодо автоматизації діловодного процесу. 

32. Бере участь у розробці та виданні довідників, інших посібників, 

необхідних для роботи виконавчого комітету. 

33. Здійснює методичне керівництво щодо організації роботи з 

документами у структурних підрозділах виконавчого комітету, надає 

практичну і методичну допомогу відділам, управлінням та іншим службам 

виконавчого комітету. 

34. Контролює дотримання чинних правил роботи з документами у 

структурних підрозділах виконавчого комітету. 

35. Вивчає, узагальнює та поширює кращий досвід роботи з 

документами, організації розгляду звернень та прийому громадян, готує 

методичні рекомендації щодо удосконалення цієї роботи. 

36. Видає та реєструє довідки громадянам. 

37. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ 

завдань. 

38. Організація правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог 

актів законодавства, інших нормативно-правових актів сільської ради та її 

структурних підрозділів. 

39. Роз’яснення чинного законодавства України 

40. Захист прав та законних інтересів сільського голови, сільської 

ради та її структурних підрозділів у організаціях, установах, підприємствах в 

тому числі у судах та інших органах. 

41. Проводить регулярно перевірку стану діловодства в структурних 

підрозділах сільської ради. Надає їм необхідну методичну та методичну 

допомогу щодо удосконалення форм і методів роботи з документами.  

42. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння 

рангів посадовим особам сільської ради та її виконавчих органів, вносить про 

це записи до трудових книжок. 

43. Обчислює стаж роботи та стаж служби в органах місцевого 

самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу 

років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки 

щорічних відпусток працівників виконавчих органів та сільської ради.  

44. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного 

подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про 

доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, щодо себе і 

членів своєї сім'ї.  



45. Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням 

законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.  

46.  Забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства 

сільською радою та її виконавчими органами.  

47. Перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних 

документів, що подаються на підпис керівництва сільської ради, погоджує їх 

за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які 

їх заміщують. 

48. 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.  

49. Проводить разом з іншими структурними підрозділами  сільської 

ради роботу по перегляду 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. 

50. Доводить до виконавчих органів сільської ради інформацію про 

зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, дає 

працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань. 

51. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і 

контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані 

статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності 

сільської ради в громаді. 

52. Розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому 

забезпеченні діяльності виконавчих органів сільської ради, вносить їх на 

розгляд керівництву сільської ради. 

53. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси 

сільської ради та її структурних підрозділів в судах та інших органах під час 

розгляду правових питань і спорі,  за дорученням сільського голови готує 

позови до суду. 

54. Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям  

сільської ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх 

необхідними нормативно-правовими актами; 

                                         

3.Права відділу 

3.1. Одержувати в установленому порядку для виконання 

покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, 

інші матеріали від посадових осіб сільської ради та її структурних підрозділів 

і підприємств, що належать до сфери їх управління, а також від установ, 

організацій, підприємств незалежно від форми власності та підпорядкування. 

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують 

оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані 

невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу. 

3.2. Перевіряти і контролювати стан роботи з ведення діловодства, 

вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого 

самоврядування, додержання законності у сільській раді та її структурних 

підрозділах, вживати заходи щодо ліквідації виявлених недоліків. 

3.3 Організовувати та проводити наради, навчання, семінари та інші 

заходи з питань, що пов’язані з виконанням завдань і функцій відділу. 



3.4 Вносити пропозиції керівництву сільської ради та її структурних 

підрозділів з питань, віднесених до компетенції відділу. 

3.5. За дорученням сільського голови представляти інтереси 

сільської ради та її структурних підрозділів в органах, установах, 

організаціях, підприємствах незалежно від форми власності та 

підпорядкування. 

3.6. Надсилати за належністю звернення громадян, у яких порушені 

питання, що не відносяться до компетенції сільської ради та її структурних 

підрозділів; 

              3.7. Отримувати проекти нормативно–правових документів з питань 

діяльності сільської ради та її структурних підрозділів, готувати і вносити до 

них свої пропозиції та зауваження. 

4. Керівництво 

4.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

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. 

4.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних 

актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до 

Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

4.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які   готуються начальником відділу і затверджуються 

сільським головою. 
 

 

4.4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, а 

саме: 

4.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11


4.4.2. Готує посадові інструкції працівників відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

4.4.3. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 

посади працівників Відділу. 

4.4.5. Планує роботу відділу. 

  4.4.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  4.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності відділу.  

    4.4.8. Здійснює керівництво відділом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

            4.4.9. Звітує перед Великолучківською сільською радою про 

виконання покладених на відділ завдань.  

           4.4.10. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

  4.4.11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму.   

            4.4.12. Здійснює добір кадрів.  

             4.4.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень відділу.   

4.4.14. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

4.4.15. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

    4.4.16. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; закони 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання 

корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, 

постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються 

розвитку відповідних сфер управління відділу; інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого самоврядування; правила ділового етикету. 
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5. Відповідальність 

5.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

5.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ 

 завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

5.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

5.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на Відділ. 

5.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції Відділу. 
 

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

6.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями 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.  

7. Заключні положення 

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

  7.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

 



  

                                                                                                 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

   Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №142 

                  Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням третьої сесії восьмого скликання Великолучківської сільської ради 

від 24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність апарату  та 

відділів Великолучківської сільської ради та її виконавчих органів», сільська 

рада вирішила:  

              1. Затвердити Положення про  відділ бухгалтерського обліку та 

звітності Великолучківської сільської ради (додається).  

 

 

  Сільський голова                                 В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  Положення  про   відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Великолучківської сільської ради    

                



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої позачергової  сесії  

восьмого скликання 

18.01.2021   №142 

 
  

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бухгалтерського обліку та звітності  

Великолучківської сільської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ  бухгалтерського обліку та звітності Великолучківської 

сільської ради (надалі – Відділ) є  структурним підрозділом виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради. 

1.2. Відділ не має статусу юридичної особи. 

1.3. Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді Мукачівського 

району Закарпатської області. Підпорядкований виконавчому комітету  

Великолучківської сільської ради, Великолучківському сільському голові,   

керуючому справами виконавчого комітету, відповідно до розподілу 

обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний 

відповідним органам виконавчої влади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Структура і штатний розпис відділу складаються за 

рекомендаціями інших міністерств і затверджуються рішенням 

Великолучківської сільської ради. 
 

2. Основні завдання відділу 

2.1. Основними завданнями відділу є: 

забезпечення бухгалтерського обліку в сільській раді та виконкомі 

сільської ради; 

складання штатного розпису відповідно до затвердженої структури та 

чисельності апарату сільської ради і її виконавчих органів згідно з 

прийнятими постановами Кабінету Міністрів України про оплату праці 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування; 

нарахування заробітної плати згідно з поданими табелями, 

розпорядженнями та іншими документами, які у встановлені строки здаються 

до відділу бухгалтерського обліку; 

проведення інвентаризації, забезпечення контролю за виконанням 

кредитних зобов’язань, наявністю і рухом майна, використанням 

матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і 

кошторисів; 

збереження бухгалтерських документів, здача їх в архів у 

встановленому порядку; 

           систематичний контроль за правильним і своєчасним оформленням 



бухгалтерських документів і законністю здійснюваних фінансових операцій.  

           складання бухгалтерської звітності щодо діяльності сільської ради та 

виконкому на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, 

подання їх у встановленому порядку до відповідних органів.  

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

організовує виконання сільського бюджету, а також разом з органами 

державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими 

структурними підрозділами сільської ради, забезпечує надходження доходів 

до сільського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання 

бюджетних коштів; 

розглядає баланси і звіти про виконання сільського бюджету та інші 

фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх; 

здійснює інші, функції , пов’язані з виконанням покладених на нього 

завдань. 

  

3. Права Відділу 
 

3.1. Відділ має право: 

за дорученням  керівництва сільської ради представляти  інтереси 

 сільської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах 

з питань, що входять до його компетенції; 

користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та 

іншими технічними засобами; 

брати участь у засіданнях сесій сільської ради, нарадах, 

інших заходах, що проводяться в сільській раді, скликати в установленому 

порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до 

його компетенції; 

  

4. Керівництво 

4.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених 

наказом Національного агентства України з питань державної служби 

07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

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. 

4.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v203-859-19/sp:wide-#n11


Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних 

актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до 

Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

4.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які   готуються начальником відділу і затверджуються 

сільським головою. 

4.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а 

саме: 

4.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

4.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

4.4.3. Надає пропозиції Великолучківському сільському  голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 

посади працівників Відділу. 

4.4.4. Планує роботу Відділу. 

  4.4.5. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  4.4.6. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності Відділу.  

    4.4.7. Здійснює керівництво відділом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

            4.4.8. Звітує перед Великолучківською сільською радою про 

виконання покладених на відділ завдань.  

           4.4.9. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

  4.4.10. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму.   

            4.4.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль 

за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають 

права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, 

підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту. 

4.4.12. Здійснює добір кадрів.  

            4.4.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень відділу.   



4.4.13. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

4.4.14. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

4.4.15. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; 

закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в 

органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про 

запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження 

Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-

правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління відділу; 

інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; 

правила ділового етикету. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

5.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ 

 завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

5.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

5.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на Відділ. 

5.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції Відділу. 
 

6.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

6.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату сільської 

ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями 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. 

7. Заключні положення 

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії 

Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

  7.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №143 

 

Про прийняття майна у  комунальну власність Великолучківської  

сільської  ради бюджетних установ, їх майна  та затвердження 

актів приймання-передачі майна 

                                 

   Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 

21.09.1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», керуючись абзацом 3 пунктом 10 розділу 

«Прикінцевих та перехідних положення», статей 26, 60  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада  вирішила: 

1. Прийняти безоплатно з 18 січня 2021 року майно та матеріальні 

цінності  закладів культури та дошкільних навчальних закладів у комунальну 

власність   Великолучківської сільської територіальної громади , розташовані 

на її території,  а саме: 

1.Великолучківський ДНЗ №1 Великолучківської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

2. Великолучківський ДНЗ №2 Великолучківської сільської 

ради  Мукачівського району Закарпатської області. 

3. Червенівський ДНЗ Зняцівської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

4. Зняцівський  ДНЗ Зняцівської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

5. Ракошинський ДНЗ №1 Ракошинської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

6. Ракошинський ДНЗ №2 Ракошинської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

7. Ракошинський ДНЗ №3 Ракошинської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

8. Ракошинський ДНЗ №4 Ракошинської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

9. Руськівський  ДНЗ Ракошинської сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

 



10. Кальницький  ДНЗ Кальницької сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

11.  Медведівський ДНЗ Кальницької сільської ради  

Мукачівського району Закарпатської області. 

12. Чопівський НКВ ЗОШ-сад І ступенів Ракошинської 

сільської ради  Мукачівського району Закарпатської області. 

13. Бібліотека с.В.Лучки. 

14. Бібліотека с.Червеньово. 

15. Бібліотека с.Зняцьово. 

16. Бібліотека с.Кальник. 

17. Бібліотека с.Кузьмино. 

18. Бібліотека с.Медведівці. 

19. Бібліотека с.Ракошино. 

20. Бібліотека с.Кайданово. 

                    21.     Будинок культури с.В.Лучки. 

22.     Клуб с.В.Лучки. 

23.     Клуб с.Червеньово. 

24.     Клуб с.Драгиня. 

25.     Клуб с.Кінлодь. 

26.     Клуб с.Медведівці. 

27.     Клуб с.Кузьмино. 

28.     Клуб с.Р.Кучава. 

29.     Клуб с.Кальник. 

30.     Клуб с.Шкуратівці. 

31.     Клуб с.Домбоки. 

32.     Будинок культури с.Ракошино. 

33.     Клуб с.Кайданово. 

34.     Клуб с.Чопівці. 

           2. Затвердити акти приймання - передачі матеріальних цінностей  

закладів культури та дошкільних навчальних закладів у комунальну 

власність територіальної громади Великолучківської сільської ради, що 

додаються. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.) та 

постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, дитинства, 

опіки та національних меншин (Товт М.О.). 

 

 

Сільський голова                                                                    В. Коштура 

 



  

                                                                                                   

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Четверта позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

18.01.2021 с.В.Лучки   №144 

 

   

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою 

забезпечення максимальної ефективності використання та економії 

бюджетних коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі 

товарів, робіт та послуг, відповідно до ч.1, 2 ст.11 Закону України «Про 

публічні закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 

30.03.2019 року №557 «Про затвердження Примірного положення про 

тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»,  сільська рада вирішила:  

1. Затвердити Положення про уповноважену особу (закупівлі 

товарів, робіт і послуг)  по Великолучківській сільській раді  (додається).  

  

 

 

        Сільський голова                                     В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

Про  Положення  про уповноважену особу  

(закупівлі товарів, робіт і послуг)  по Великолучківській сільській раді 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої позачергової  

сесії восьмого скликання 

18.01.2021  №144 

   

ПОЛОЖЕННЯ 

про уповноважену особу (закупівлі товарів, робіт і послуг   

по Великолучківській сільській раді) 

   

1. Загальні положення 

 1.1. Це Положення «Про уповноважену особу» (далі Положення) 

Великолучківської сільської ради (далі Замовник) розроблено відповідно до 

статті  11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та Наказу 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження 

Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу 

(осіб)» від 30.03.2016 р. № 557 (зі змінами від 12.04.2016 р. № 676). 

Положення визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні 

засади діяльності уповноваженої особи, а також її права, обов’язки та 

відповідальність. 

1.2. Уповноважена особа  − службова, посадова та інша фізична 

особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення 

процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого 

рішення або трудового договору (контракту). 

1.2.1. Уповноважена особа  здійснює організацію та проведення 

процедур закупівлі, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в 

абзацах першому і другому  частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні 

закупівлі». Уповноважена особа здійснює організацію та проведення 

спрощених  процедур закупівлі в інтересах селищної ради. 

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та 

проведення процедур закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що 

встановлена в абзацах першому і другому частини 1 статті 3 Закону України 

«Про публічні закупівлі» на засадах об’єктивності та неупередженості. 

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальним 

за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель 

тендерний комітет та уповноважену особу. 



1.5. Уповноважена особа у своїй діяльності керуються Законом, 

іншими нормативно – правовими актами з питань публічних закупівель та 

цим Положенням. 

 

2. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи 

 2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення 

(розпорядження) замовника або трудового договору (контракту) у 

відповідності до норм трудового законодавства. У разі укладення трудового 

договору, такий договір може укладатися на бюджетний рік в межах 

затверджених кошторисних призначень з можливість пролонгації на 

наступний рік за погодженням замовника та уповноваженої особи  або на час 

організації та проведення процедур (процедури) закупівель. 

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові 

особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством 

України. 

2.3. Під час організації та проведення процедур закупівель 

уповноважена особа  не повинна створювати конфлікт між інтересами 

замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, 

наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість 

прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. У разі 

наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа  інформує про це 

замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури 

без участі такої особи. 

2.4.  Замовник має право визначити одну, двох чи більше 

уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель. 

2.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має 

право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи 

в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або 

відпустці). 

2.6. Уповноважена особа  повинна мати вищу освіту. У залежності 

від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі доцільно 

орієнтуватися в одному чи декількох питаннях: 

в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і 

послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах 

інформації про ринкову кон’юнктуру; 

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які 

закуповуються замовником; 



у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про 

закупівлю товарів, робіт і послуг тощо; 

підтвердити рівень володіння знаннями у сфері публічних 

закупівель з урахуванням вимог абзацу другого частини восьмої статті 11 

Закону України «Про публічні закупівлі» (до 1 січня 2022 року). 

2.7. Оплата праці уповноваженої особи  здійснюється на підставі 

законів та інших нормативно-правових актів України, колективних 

договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи  визначається 

постановою КМ України, від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів", у разі укладення  

трудового договору (контракту) відповідно до вимог законодавства. 

2.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник 

може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого 

структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу 

такого підрозділу. 

2.9. Уповноважена особа  під час виконання своїх функцій 

керується наступними принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; 

максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі; 

недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; 

запобігання корупційним діям і зловживанням. 

2.10. Уповноважена особа: 

складає та затверджує річний план закупівель; 

здійснює вибір процедури закупівлі; 

проводить процедури закупівель; 

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний 

вибір переможця; 

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних 

закупівель відповідно до вимог Закону; 



представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням 

закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і 

судових справ; 

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні 

пояснення; 

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом; 

здійснює інші дії, передбачені Законом, посадовою інструкцією, 

трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника. 

 2.11. Уповноважена особа  має право: 

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, 

роботах і послугах, що будуть закуповуватися; 

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель; 

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) 

та інших осіб замовника з метою складання технічних вимог до предмета 

закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів 

договорів тощо; 

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема 

договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам 

процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні 

документи; 

 вимагати та отримувати від службових осіб замовника інформацію 

та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з 

організацією та проведенням процедур закупівель; 

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з 

функціональними обов’язками уповноваженої особи; 

в межах своїх повноважень надавати роз’яснення і консультації 

бюджетним установам, засновником яких є замовник, з питань, що належать 

до компетенції уповноваженої особи; 

здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

2.12. Уповноважені особа зобов’язана: 

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних 

закупівель та цього Положення; 

організовувати та проводити процедури закупівель; 

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель; 



у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур 

закупівель. 

2.13. Уповноважена особа  персонально відповідає: 

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до 

законів України; 

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-

порталі Уповноваженого органу; 

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних 

закупівель. 
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