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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

16 грудня 2020 року                         м. Корюківка                                             № 120 

 

Про функціональні повноваження міського 

голови, секретаря міської ради, першого 

заступника міського голови, заступників 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»: 

1. Затвердити функціональні повноваження міського голови, секретаря 

міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з додатком 1. 

2. Секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради здійснюють 

функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених цим 

розпорядженням, і несуть персональну відповідальність за стан справ на 

дорученій їм ділянці роботи перед міським головою. 

3. У разі відсутності міського голови, секретаря міської ради, першого 

заступника міського голови чи одного із заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради виконання їхніх повноважень 

здійснюється згідно з додатком 2. 

4. Розпорядження міського голови №145 від 06.09.2017 року «Про 

функціональні повноваження  міського голови, секретаря міської ради, першого 

заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

  Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



ДОДАТОК 1 

до розпорядження міського голови  

16 грудня 2020 року № 120 
 

Функціональні повноваження міського голови, 

секретаря міської ради, першого заступника міського голови, 

заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

I. Міський голова Ахмедов Р.Р. 

1.1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень 

органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та 

законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів 

виконавчої влади, організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету, 

забезпечує виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань і 

здійснення ними своїх повноважень, несе персональну відповідальність за 

здійснення наданих йому повноважень. 

1.2. Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий 

комітет у відносинах з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 

міжнародних відносинах відповідно до законодавства. 

1.3. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок 

денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради. 

1.4. Забезпечує підготовку та розгляд міською радою проєктів програм 

соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших 

питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень 

ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднення затверджених 

радою програм, бюджет та звіти про їх виконання. 

1.5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про обрання секретаря 

міської ради, затвердження заступників міського голови, старост, про кількісний 

і персональний склад виконавчого комітету, структуру і штати виконавчих 

органів ради та витрати на їх утримання. 

1.6. Призначає на посади та звільняє з посад керівників, спеціалістів та 

інших працівників виконавчих органів та виконавчого апарату міської ради, 

крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів, керівників аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації 

міської ради, а також контролює виконання умов трудових контрактів, 

укладених з такими працівниками. 

1.7. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її 

виконавчих органів договори відповідно до законодавства, а з питань, 

віднесених до компетенції ради, подає їх на затвердження міській раді. 

 

1.8. Особисто підписує рішення ради та її виконавчого комітету. У 

межах своєї компетенції видає розпорядження.  



1.9. Безпосередньо займається розробленням та здійснює експертизу 

нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування. 

1.10. Забезпечує виконання рішень міського референдуму, міської ради, її 

виконавчого комітету. 

1.11. Діє від імені роботодавця при укладанні та розірванні трудових 

договорів, контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій та 

закладів, що перебувають у міській комунальній власності Корюківської міської 

територіальної громади, а також контролює виконання умов трудових 

контрактів, укладених з такими керівниками. 

1.12. Здійснює у межах своєї компетенції виконання положень 

Конституції України і законодавства про загальний військовий обов’язок та 

надзвичайні ситуації всіма посадовими особами і громадянами, підприємствами, 

установами і організаціями всіх форм власності, сприяє призову громадян на 

строкову військову службу, проведенню навчальних зборів військової 

підготовки. 

1.13. У разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, 

інших надзвичайних подій забезпечує здійснення передбачених законодавством 

заходів, пов’язаних з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя 

людей, захистом їхнього здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей. 

1.14. Забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень 

громадян та їхніх об’єднань. Веде особистий прийом громадян. 

1.15. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлених Законом України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

1.16. Звертається до суду щодо визнання незаконним актів інших органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій, які обмежують права та інтереси міської територіальної 

громади, а також повноваження міської ради її виконавчих органів та 

виконавчого апарату. 

1.17. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед 

територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. 

1.18. Здійснює інші самоврядні повноваження, визначені Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими 

актами, якщо вони не відносяться до виключних повноважень міської ради або 

не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів. 

1.19. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність 

структурних підрозділів міської ради: 

- юридичного відділу виконавчого апарату міської ради;  

- відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради; 

- фінансового відділу Корюківської міської ради. 

1.20. Очолює комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій та інші організаційні комісії, комітети та ради, які 

створюються на виконання  покладених обов’язків та повноважень. 

1.21. У межах діючого законодавства координує: 



1.21.1. Діяльність комунальних підприємств Корюківської міської ради, 

організацій, установ та закладів, що належать до міської комунальної власності. 

1.22. Надає доручення та завдання секретарю міської ради, першому 

заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, посадовим особам та працівникам виконавчих органів 

та апарату міської ради та керівникам комунальних підприємств міської ради. 

 

II.Секретар міської ради Плющ А.В. 

 

2.1. Організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться 

на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до 

виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням. 

2.2. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень. 

2.3. Організовує за дорученням міської ради відповідно до 

законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням 

референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого 

самоврядування.  

2.4. Веде особистий прийом громадян. 

2.5. У випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликає сесії міської ради, 

веде засідання ради та підписує протоколи сесій міської ради і прийняті нею 

рішення. 

2.6. У разі дострокового припинення повноважень або відсутності 

(відпустка, відрядження тощо) міського голови здійснює повноваження 

міського голови, зокрема: 

- проводить засідання виконавчого комітету ради та міської ради; 

- підписує рішення ради та виконавчого комітету;  

- представляє міську раду та виконавчий комітет у стосунках з органами 

державної влади, місцевого самоврядування, установами, підприємствами, 

організаціями; 

- укладає договори, вчиняє інші правочини від імені міської ради і 

виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства; 

- підписує фінансові, розрахункові документи та документи обов’язкової 

звітності; 

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 

організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує 

офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними 

актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою 

регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної 

діяльності; 

- забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим 

самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них 

осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page5?text=%F1%E5%EA%F0%E5%F2%E0%F0+%F0%E0%E4%E8#w221
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page5?text=%F1%E5%EA%F0%E5%F2%E0%F0+%F0%E0%E4%E8#w222
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page5?text=%F1%E5%EA%F0%E5%F2%E0%F0+%F0%E0%E4%E8#w223


- здійснює інші повноваження міського голови відповідно до чинного 

законодавства.  

2.7. У межах діючого законодавства координує діяльність постійних та 

інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання 

їхніх рекомендацій. 

2.8. Забезпечує розгляд електронних петицій, що надійшли на адресу 

міської ради. 

2.9. Очолює: 

- атестаційну комісію Корюківської міської ради; 

- конкурсну комісію Корюківської міської ради; 

- комісію по врегулювання земельних спорів на території Корюківської 

міської ради; 

- інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання 

покладених обов’язків та повноважень. 

2.10. Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за 

профілем своєї діяльності. 

2.11. Підписує фінансові, розрахункові документи та документи 

обов’язкової звітності. 

Має право підпису на договорах: купівлі-продажу товарів, на виконання 

робіт і послуг; затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості 

будівництва, титулах будови (об’єкти) або титулах перехідної будови (об’єкти), 

внутрішньо-будівельних титулах будови (об’єкта), титулах на виконання 

проектно-вишукувальних робіт для будівництва, календарних графіках робіт, 

планах фінансування робіт, дефектних актах, завдання на розробку проектно-

кошторисної документації, актах приймання – виконання підрядних робіт та 

довідки про вартість виконаних робіт та витрат, актах прийому-передачі 

наданих послуг, накладних, товаро-транспортних накладних, документах, що 

підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти 

відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, службових 

документах підготовлених для направлення до підприємств, установ, 

організацій та закладів незалежно від форми власності. 

2.12. Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші 

питання, пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.  

 

ІІІ. Перший заступник міського голови Савченко О.М. 
 

3.1. Забезпечує виконання повноважень виконавчих органів міської ради з 

питань реалізації державної економічної політики, виконання повноважень 

виконавчих органів міської ради у галузі бюджету, фінансів, виконання заходів 

економічного розвитку, забезпечення стабільної роботи комунальних 

підприємств, ефективного використання усіх видів енергоносіїв та зменшення їх 

використання за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій, сприяє 

розвитку ринків капіталів, товарів та послуг, державної регуляторної політики, 

демонополізації, приватизації та реструктуризації господарюючих суб’єктів, 

реалізує інформаційну політику, спрямовану на відкритість та прозорість 



діяльності міської ради і її виконавчих органів, сприяє залученню інвестицій та 

формуванню позитивного іміджу громади.  

3.1.1. Координує діяльність виконавчих органів, виконавчого апарату ради 

та організацій, установ у сфері грошово-кредитних відносин, бюджетної, 

податкової, цінової. 

3.1.2. Забезпечує підготовку до розгляду міською радою проєктів міського 

бюджету та звіту про його виконання, змін до міського бюджету, зайнятості 

населення. 

3.1.3. Сприяє в оприлюдненні затверджених міською радою відповідних 

програм, міського бюджету, звітів. 

3.1.4. Координує роботу комісій з питань забезпечення наповнення 

бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, розміщення тимчасово 

вільних коштів міського бюджету. 

3.1.5. Координує роботу щодо залучення додаткових надходжень коштів 

до міського бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних 

коштів для виконання спільних проектів із фінансування комунальних 

підприємств, установ та організацій, що стосується спільних інтересів 

територіальної громади. 

3.1.6. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів громади, 

аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази громади. 

3.1.7. Підписує фінансові, розрахункові документи та документи 

обов’язкової звітності. 

Має право підпису на договорах: на виконання робіт і послуг, оренди 

комунального майна, про відшкодування комунальних послуг, зведених 

кошторисних розрахунках вартості будівництва, об’єктних кошторисах, 

локальних кошторисах, титулах будови (об’єкти) або титулах перехідної будови 

(об’єкти), внутрішньо-будівельних титулах будови (об’єкта), титулах на 

виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, календарних 

графіках робіт, планах фінансування робіт, дефектних актах, проектно-

кошторисній документації, актах приймання – виконання підрядних робіт та 

довідки про вартість виконаних робіт та витрат, накладних, товаро-

транспортних накладних, документах, що підтверджують здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері 

державних закупівель, службових документах підготовлених для направлення 

до підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форми власності. 

3.1.7. Здійснює контроль та координує роботу щодо вирішення питань про 

надання пільг громадянам, матеріальної допомоги до свят та пам’ятних дат 

окремим категоріям громадян та малозабезпеченим верствам населення. 

3.1.8. Координує роботу виконавчих органів з питань розробки програм 

стратегічного розвитку та туризму. 

3.1.9. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.  

3.1.10. У межах чинного законодавства відає питаннями: 

- промислового виробництва, захисту вітчизняних виробників; 

- взаємодії з правоохоронними органами стосовно забезпечення  законності і 

правопорядку; 



- торговельного і побутового обслуговування населення;  

- енергозбереження в бюджетних установах і організаціях; 

- управління майном територіальної громади, зокрема, у сфері приватизації, 

оренди, використання та відчуження комунального майна; 

- розвитку підприємництва, формування та реалізації єдиної державної 

політики у сфері розвитку ринкових структур та малого і середнього 

підприємництва; 

- житлового стану, оформлення квартирного обліку; 

- розподілу житлової площі, збудованої за рахунок централізованих та 

нецентралізованих коштів з дольовою участю підприємств, організацій, установ, 

фізичних осіб чи житлово-будівельних кооперативів;  

- раціональним використанням та охороною земель у межах громади; 

- проведення земельних торгів; 

- розподілом соціального житла, перерозподілом звільненої житлової площі 

службового житла, для тимчасового проживання. 

3.1.11. Вносить пропозиції щодо укладання в установленому 

законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання 

продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів.  

3.1.12. Проводить наради з керівниками виконавчих органів, комунальних 

підприємств міської ради, міських органів державної виконавчої влади з 

поточних питань життєдіяльності громади. 

3.1.13. Організовує роботу щодо здійснення компенсації витрат 

транспортним підприємствам за перевезення пільгових категорій громадян, 

компенсації частини вартості проїзду по міському маршруту. 

3.1.14. Веде особистий прийом громадян. 

3.1.15. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність 

структурних підрозділів міської ради: 

- відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради; 

- відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради; 

- фінансового відділу Корюківської міської ради; 

- відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради. 

3.1.16. Очолює: 

- адміністративну комісію; 

- комісію з житлових питань; 

- комісію по прийому відомчого житла в міську комунальну власність; 

- погоджувальну комісію; 

- постійно діючу комісію при виконкомі Корюківської міської ради з питань 

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Корюківської 

міської ради; 

- інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання  

покладених обов’язків та повноважень. 

3.1.17. Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету 

за профілем своєї діяльності. 



3.1.18. Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників 

комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей.  

3.1.19. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з 

діяльністю міської ради та її виконавчих органів. 

 

ІV. Заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Биков О.М. 
 

4.1. Забезпечує комплексний розвиток будівництва і земельних відносин; 

координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку 

території, планування, забудови і реконструкції населених пунктів громади, 

ефективного використання бюджетних асигнувань та інвестицій, виконання 

планів будівництва, транспортного та житлово-комунального господарства 

населених пунктів громади, а також розробку і реалізацію цільових програм, 

направлених на покращення якості транспортної системи населених пунктів 

громади, житлово-комунальних послуг, технічного стану житла. 

4.2. Організовує виконання заходів щодо благоустрою, озеленення, 

ремонту доріг, тротуарів, реалізації комплексних програм захисту 

навколишнього природного середовища і поліпшення екологічної ситуації у 

населених пунктах громади.  

4.3. Організовує роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій та 

ліквідації наслідків аварій, стихійних лих. 

4.4. Здійснює відповідно до законодавства контроль: 

- за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, 

організаціями та установами житлово-комунального господарства незалежно від 

форм власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням 

житла, інженерних мереж і котелень; 

- за станом, розвитком, організацією та якістю надання населенню 

транспортних послуг та послуг зв’язку; 

- додержанням природоохоронного законодавства; 

- розробкою програми соціально-економічного розвитку громади; 

- розробкою поточних і перспективних програм капітального будівництва, 

переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-вишукувальних 

робіт; 

- упровадженням у будівництво прогресивних проектних рішень, нових 

будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; 

- дотриманням містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і 

правил, раціональним використанням територіальних і матеріальних ресурсів, 

природного ландшафту, збереженням історичного середовища населених 

пунктів громади. 

4.5. У межах чинного законодавства відає питаннями: 

- організації роботи щодо залучення на договірних засадах коштів 

підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також 

бюджетних коштів на будівництво, ремонт і утримання об’єктів соціальної і 



виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 

середовища; 

- залучення інвестицій у житлово-комунальну та транспортну галузь; 

- роботи підприємств, які забезпечують громаду тепловою енергією, 

водою, природним газом та електроенергією; 

- внесення пропозицій про встановлення правил користування 

водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та 

інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання,  

обмеження або заборони використання підприємствами питної води у 

промислових цілях; 

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі екологічної 

безпеки; 

- організації роботи щодо залучення на договірних засадах коштів 

підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також 

бюджетних коштів на будівництво; 

- залучення інвестицій у будівельну галузь; 

- приватизації житлового фонду. 

4.6. Підписує фінансові, розрахункові документи та документи 

обов’язкової звітності. 

Має право підпису на договорах: купівлі-продажу товарів, на 

виконання робіт і послуг; затвердження зведених кошторисних розрахунків 

вартості будівництва, титулах будови (об’єкти) або титулах перехідної 

будови (об’єкти), внутрішньо-будівельних титулах будови (об’єкта), 

титулах на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, 

календарних графіках робіт, планах фінансування робіт, дефектних актах, 

завдання на розробку проектно-кошторисної документації, актах приймання 

– виконання підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та 

витрат, актах прийому-передачі наданих послуг, накладних, товаро-

транспортних накладних, документах, що підтверджують здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до 

законодавства у сфері державних закупівель, службових документах 

підготовлених для направлення до підприємств, установ, організацій та закладів 

незалежно від форми власності. 

4.7. Веде особистий прийом громадян. 

4.8. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність 

структурних підрозділів міської ради: 

- відділ земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату 

міської ради; 

- відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради. 

4.9. У межах діючого законодавства:  

- відає питаннями організації контролю щодо забезпечення об’єктів 

соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, 

газом та іншими енергоносіями; 



- координує діяльність підприємств, організацій і установ комунальної 

власності підвідомчих галузей, а також контролює виконання умов трудових 

контрактів, укладених з їхніми керівниками; 

4.10. Очолює: 

- комісію з контролю за якістю надання житлово-комунальних послуг; 

- комісію по обстеженню зелених насаджень; 

- орган приватизації державного житлового фонду; 

- постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 

водопостачання; 

- комісію із соціального страхування; 

- комісію з питань визначення пайової участі замовників у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 

- постійно діючу комісію з проведення обстежень житлово-побутових умов 

проживання громадян; 

- інші організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на виконання  

покладених обов’язків та повноважень. 

4.11. Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за 

профілем своєї діяльності. 

4.12. Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників 

комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей. 

4.13. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з 

діяльністю міської ради та її виконавчих органів. 

 

V. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  

 

5.1. Організовує роботу з правового, організаційного, матеріально-

технічного та іншого забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого 

комітету. 

5.2. Забезпечує у межах покладених на нього повноважень: 

- організацію підготовки засідань та нарад виконавчого комітету (апарату) 

міської ради; 

- забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань з питань, що 

належать до його компетенції, ефективної взаємодії між структурними 

підрозділами виконавчого апарату міської ради, підвідомчими підприємствами, 

установами; 

- підготовку та виконання планів роботи виконавчого апарату, формування 

планів засідань виконавчого комітету ради, формування порядку денного 

засідань виконавчого комітету міської ради, контроль редагування, реєстрації та 

випуску розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської 

ради та їх своєчасне розсилання адресатам; 

- контроль виконання рішень виконавчого комітету міської ради, керівництва 

виконавчого комітету ради, виконавчого апарату, регламенту роботи 

виконкому; 



- відповідність чинному законодавству проектів рішень та її виконавчого 

комітету, дотримання порядку роботи з документами; 

- подання рішень виконавчого комітету та голови ради, що підлягають 

державній реєстрації, до органів, що проводять відповідну реєстрацію; 

- розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і 

методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у 

діловодстві; 

- методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних 

підрозділах виконавчого комітету (апарату) ради, спрямовує роботу з цього 

питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, 

організаціях; 

- проведення систематичних перевірок виконання актів законодавства, 

рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови; 

- підготовку матеріалів на розгляд міського голови; 

- доведення до виконавців рішень міської ради, її виконавчого комітету та 

розпоряджень міського голови; 

- підготовку молоді до військової служби, проведення призову на військову 

та невійськову (альтернативну) службу; 

- надання методичної та іншої практичної допомоги відділам і управлінням, 

іншим структурним підрозділам міської ради; 

- розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого 

архіву; 

- гласність у роботі виконавчого комітету (апарату) ради; 

- розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та 

вносить відповідні пропозиції керівництву ради, бере участь у контролі за 

виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат; 

- проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території; 

- аналіз та контроль стану матеріально-технічного забезпечення виконавчого 

апарату ради; 

- організація нагляду за експлуатацією та утриманням у належному стані 

будинків, споруд та інженерних систем; 

- контроль стану трудової та виконавської дисципліни у виконавчому 

комітеті (апараті) ради. 

5.3. Веде особистий прийом громадян. 

5.4. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого апарату ради та її 

виконкому.  

5.5. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на 

посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого апарату 

міської ради та її виконкому, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та 

накладання стягнень. 

5.6. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його 

компетенції. 



5.7. Відповідає за стан діловодства, обліку, звітності і контролю у 

виконавчому апараті міської ради та її виконкому, здійснює контроль за 

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

службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної 

інформації». 

5.8. Розробляє та вносить пропозиції щодо структури і чисельності 

працівників виконавчих органів міської ради. 

5.9. Підписує протоколи засідань виконавчого комітету та довідки, 

посвідчує підписи депутатів міської ради, видає та посвідчує копії 

розпоряджень міського голови, рішень ради та виконавчого комітету.  

5.10. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з 

діяльністю ради та її виконавчих органів. 

5.11. Відає питаннями: 

- організації виконання державної політики у сфері охорони державної 

таємниці в структурних підрозділах та комунальних підприємствах міської 

ради; 

- координації служб у матеріально-технічному та представницькому 

забезпеченні діяльності міської ради та її виконавчих органів; 

- документообігу міської ради та її виконавчого комітету. 

5.12. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність 

загального відділу виконавчого апарату міської ради. 

5.13. Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за 

профілем своєї діяльності. 

5.14. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з 

діяльністю міської ради та її виконавчих органів. 

 

VI. Заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради 
 

6.1. Організовує реалізацію державної політики у галузі освіти та охорони 

здоров’я, розвитку культури та туризму, забезпечує реалізацію напрямків 

діяльності міської ради та виконавчого комітету стосовно сім’ї, дітей, молоді та 

спорту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

6.2. Забезпечує: 

- виконання повноважень у сфері гуманітарного та соціально-економічного 

розвитку; 

- реалізацію у державної політики у галузі освіти, охорони здоров’я; 

- розвиток у культури; 

- захист сім’ї, дітей і молоді; 

- всебічний розвиток української культури та культури національних 

меншин, які мешкають на території громади; 

- застосування інноваційних підходів в органах місцевого самоврядування; 

- реалізацію молодіжної політики, організацію роботи з дітьми та молоддю за 

місцем проживання; 

- дотримання гендерної рівності; 



- популяризацію здорового способу життя та розвитку фізичної культури і 

спорту; 

- навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування інноваційним 

підходам в управлінні тощо. 
 

6.3. Сприяє роботі: 

- творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів; 

- жіночих, молодіжних, дитячих, інших громадських та благодійних 

організацій; 

- земляцтв тощо. 

6.4. Веде особистий прийом громадян. 

6.5. У межах чинного законодавства відає питаннями: 

- розвитку туризму; 

- роботи підпорядкованих установ та закладів культури; 

- захисту дітей і молоді, людей з особливими потребами, людей літнього 

віку; 

- поширенню культу сімейних відносин; 

- популяризації здорового способу життя та розвитку фізичної культури і 

спорту; 

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва у гуманітарній сфері. 

6.6. Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність 

підрозділів міської ради: 

- відділу освіти, культури, молоді та спорту; 

- центру надання соціальних послуг. 

6.7. Очолює організаційні комісії, комітети та ради, які створюються на 

виконання  покладених обов’язків та повноважень. 

6.8. Сприяє роботі комісій міської ради та її виконавчого комітету за 

профілем своєї діяльності. 

6.9. Вносить пропозиції щодо кандидатур на посади керівників 

комунальних підприємств, установ та організацій підвідомчих галузей.  

6.10. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з 

діяльністю міської ради та її виконавчих органів. 

 

 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради                                             Н.ЛИМАРЕНКО  
 



ДОДАТОК 2 

до розпорядження міського голови  

16 грудня 2020 року № 120 
                                                                      

 

Виконання повноважень міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови у разі їх відсутності 
 

Посадова особа Хто заміщує 
 

Міський голова Ахмедов Р.Р. Перший заступник міського голови  

Савченко О.М. 
(з питань діяльності виконавчих органів 

та апарату міської ради) 

Міський голова Ахмедов Р.Р. Секретар міської ради Плющ А.В.  
(у випадку, передбаченому частиною 

першою статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», а 

також на час відсутності, що пов’язана з 

відпусткою, лікарняним тощо, з питань 

діяльності ради) 

Міський голова Ахмедов Р.Р. Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Биков О.М. 
 (очолює засідання виконавчого комітету) 

Секретар міської ради Плющ А.В. Міський голова Ахмедов Р.Р. 

Перший заступник міського голови 

Савченко О.М. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Биков О.М. 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Биков О.М. 

Перший заступник міського голови 

Савченко О.М. 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету 

Секретар міської ради Плющ А.В.  

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

Перший заступник міського голови 

Савченко О.М. 

 

 

Начальник загального відділу  

виконавчого апарату міської ради                                   Н. ЛИМАРЕНКО 

           

                                                                                         

 
 


