
ЗАТВЕРДЖЕНО:   

Рішенням Великохутірської сільської ради 

                                                                                     від «12 » листопада 2020 р. №1-9\ VIIІ 

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про виконавчий комітет  та виконавчі органи Великохутірської сільської ради 

 

 Загальні положення  
1.1. Порядок діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів 

Великохутірської сільської ради, посадових осіб визначається Конституцією України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами 

України, рішеннями сільської ради та даним Положенням. 

1.2. Положення про  виконавчий комітет та виконавчі органи Великохутірської 

сільської ради (далі -  Положення) затверджується рішенням Великохутірської сільської 

ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до 

Положення. Положення, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на 

засіданні виконавчого комітету.  

У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень 

окремих положень даного Положення з чинним законодавством, на черговому засіданні 

сесії сільської ради повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Положення. У 

разі наявності розбіжностей норм Положення з нормами чинного законодавства України, 

діють норми чинного законодавства України.  

1.3. Положення регулює організаційно-процедурні питання діяльності 

виконавчого комітету ради (надалі - виконком) та виконавчих органів ради.  

1.4. Дотримання Положення є обов’язковим для членів виконавчого комітету, 

працівників усіх виконавчих органів ради.  

1.5. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою 

на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, голови громади її 

виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу 

виконавчого комітету.  

1.6. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного 

Герба України та своїм найменуванням.  

1.7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його 

утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також 

підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  

1.8. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні 

ради. В особливих випадках за розпорядженням Великохутірського сільського 

голови (далі – голова громади) або рішенням виконкому місце проведення засідання 

може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).  

1.9. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавч і органи 

ради, піднімається Державний Прапор України.  

1.10.  Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та 

інших виконавчих органів ради є українська мова.  

1.11. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.  



1.12. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради 

забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх 

виконавчих органів, у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у спосіб, 

визначений виконкомом.  

1.13.  Члени Великохутірської сільської  територіальної громади мають право 

відвідувати засідання виконавчих органів Великохутірської сільської ради. Право 

члена територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому (іншого 

виконавчого органу) може бути обмежено лише у випадках проведення закритих 

засідань. 

1.14.  Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної 

громади має поінформувати організаційний відділ не менш ніж за один робочий 

день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.  

1.15.  Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що 

розглядаються  виконавчими органами ради, мають право відвідувати засідання цих 

органів. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на 

засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретаріату виконкому. 

Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після 

виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.  

1.16.  Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом 

проведення у залі засідань вільної фото - і відеозйомки, звукозапису присутніми. 

Також за рішенням виконавчого комітету може здійснюватися транслювання 

засідань через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, у мережі 

Інтернет.  

1.17.  Проекти актів та акти виконавчих органів Великохутірської сільської 

ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про 

доступ до публічної інформації». У разі відсутності офіційного сайту ради (його 

технічної несправності), проекти актів та акти виконкому та інших виконавчих 

органів ради розміщуються шляхом оприлюднення їх на дошці оголошень 

Великохутірскої сільської ради у строки, визначені законодавством.  

1.18.  Організаційний відділ має забезпечити приміщення для засідання, яке дає 

можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.  

1.19.  Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць 

для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. 

Під час засідання виконкому особи, які не є членами виконкому (за винятком 

технічних працівників ради,  журналістів, фотографів, операторів), не повинні 

знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.  

1.20. Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи 

представників засобів масової інформації в залі засідань. Це забезпечується через 

вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету 

та виконавчих органів. 

1.21.  Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який 

підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту (порталу), листа 

уповноваженого органу (особи) відповідного ЗМІ (Інтернет -ресурсу) із вказівкою 

посади, ПІБ, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності 

виконкому. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ (Інтернет -ресурсу) 

не допускається.  



Представник ЗМІ (Інтернет-ресурсу) допускається до місця проведення 

засідання на підставі документу, що посвідчує особу.  

1.22.  На офіційному веб-сайті Ради (за наявності) має бути створено окремий 

розділ (сторінку), де забезпечується:  

- розміщення протоколів і рішень виконавчого комітету та результати 

поіменних голосувань членів виконавчого комітету;  

- розміщення проектів рішень виконкому та пропозицій громадян щодо змін та 

доповнень до цих проектів; 

- розміщення інформації про членів виконавчого комітету, керівників 

виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств, яка включає 

біографічні відомості осіб, дні і місце прийому, контакти для листування та 

телефонного зв’язку. 

 

2. Склад та повноваження виконавчого комітету та виконавчих органів 

ради 

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний 

склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  голови громади.  

2.2. Виконавчий комітет очолює Великохутірський сільський голова.  

2.3. Виконавчий комітет ради утворюється  у складі відповідно сільського, голови, 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря 

виконавчого комітету, старост, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих 

органів ради, інших осіб.. 

Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається 

рішенням Великохутірської сільської ради. 

2.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто 

працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого 

комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від 

виконання виробничих або службових обов'язків.  

2.5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють 

у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх  

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для голови громади. 

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.  

2.6. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, 

віднесені Законом до відання виконавчих органів ради. 

2.7. Виконавчий комітет ради:  

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально -економічного і 

культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, 

проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відпов ідної ради; 

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

Великохутірської сільської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх 

керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, 

управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.  

До повноважень виконавчого комітету та виконавчих органів ради  належить: 

 

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, 

міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, 

організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм; 



2)  забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної 

території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

3)  забезпечення популяризації та ефективного використання територій та об’єктів для 

потреб кінематографії, розроблення місцевих програм фінансової підтримки кінематографії 

та місцевих програм використання потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі 

кінематографії, проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) 

відповідних територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших 

територіальних громад; 

4)  звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки кінематографії щодо одержання 

державних субсидій для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на популяризацію 

України та її регіонів як привабливих локацій для створення кінематографічної продукції 

та аудіовізуальних творів, а також для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на 

просування (промоцію) національних фільмів у населених пунктах територіальної громади, 

які не мають діючих кінотеатрів; 

55) узгодження із суб’єктами кінематографії питань щодо проведення зйомок на 

території відповідної територіальної громади за поданням кінокомісій; 

6) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів 

і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком 

відповідної території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, 

паливі; 

7) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, 

здійснення контролю за їх виконанням; 

8) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на 

відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств 

і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів 

виконавчої влади пропозицій з цих питань; 

     9) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до 

програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а 

також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 

розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та 

культурним розвитком території, задоволенням потреб населення; 

10) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, 

міст, координація цієї роботи на відповідній території; 

11) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання 

робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та 

організаціях; 

12) утворення цільових фондів соціальної допомоги особам з інвалідністю, визначення 

порядку і умов витрачання коштів цих фондів; 

13) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, 

встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності"; 

14) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать 

до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15


викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них 

висновків і внесення пропозицій до відповідних органів; 

15) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на 

відповідній території; 

16) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг. 

17) складання, схвалення та подання на розгляд відповідної ради прогнозу місцевого 

бюджету, складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження 

відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових 

звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до 

районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання 

проектів районних і обласних бюджетів; 

18) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, 

комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг), транспортні та інші послуги; 

19) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання 

коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад; 

       20) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету; 

22) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, 

а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових 

засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони 

навколишнього природного середовища; 

23) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших 

місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування 

комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються 

спільних інтересів територіальних громад; 

24) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих 

зборів, обов'язковість укладення яких установлена законодавством; 

25) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування 

транспортних засобів; 

26) участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, 

капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників 

багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням 

відповідної сільської, селищної, міської ради; 

27) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо 

платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм 

власності; 

28) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів; 

29) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.  

30) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної 

власності відповідних територіальних громад; 



31) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків 

підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних 

громад; 

32) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій 

комунальної власності відповідних територіальних громад; 

33) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження 

комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів 

комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; 

подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна; 

34) погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду 

керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які 

перебувають у державній власності, крім випадків, передбачених частиною другою статті 

21 Закону України "Про культуру". 

35) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній 

власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та 

ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; 

36) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових 

умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної 

власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, 

що належать до комунальної власності; 

37) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають 

потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі 

пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам 

квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків; 

38) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків 

для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю 

відповідно до закону; 

39) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, 

електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, 

відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води; 

40) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження 

побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин; 

41) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією 

метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за 

станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень 

і водойм, створення місць відпочинку громадян; 

42) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для 

паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, 

здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних 

засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для 

паркування; 
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впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи 

контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання 

до цієї системи; 

      уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених законом, 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання 

транспортних засобів; 

43) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі; 

44) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального 

господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що 

належать до комунальної власності відповідних територіальних громад; 

45) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським 

пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 

транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством; 

46) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення 

особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі 

запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду; 

47) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а 

також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; 

48) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх 

охорони; 

49) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не 

належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в 

обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку; 

50) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення 

реклами; 

51) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України; 

52) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження 

систем роздільного збирання побутових відходів; 

53) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів; 

54) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, 

передбачених законом; 

55) організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів 

телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, 

транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких 

перебуває ця інфраструктура; 

56) визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових 

вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної територіальної громади; 

       57) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя 

багатоквартирного будинку; 



58) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів України; 

59) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими 

відходами; 

60) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств 

житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку; 

61) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та 

організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального 

господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, 

транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів 

нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами 

праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними 

дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони 

праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства; 

62) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав 

споживачів; 

63) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи 

розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування незалежно від форм власності; 

64) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його 

використанням; 

        65) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, 

безоплатного житла або за доступну для них плату; 

66) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового 

законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній 

території, незалежно від форм власності; 

67) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних 

організацій; 

68) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, 

внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення 

потреб територіальної громади; 

69) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм 

власності; 

70) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням Державній 

службі спеціального зв'язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, 

житлової площі та інших об'єктів, житлово-комунальних послуг; здійснення контролю за їх 

використанням та наданням послуг; 

71) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного 

реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов; 

72) здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності 

вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу 

операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури 

об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю 



обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад 

забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання. 

73) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, 

реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного 

призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та 

поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими 

автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах); 

74) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній 

організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і 

ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності; 

75) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і 

програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території; 

76) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості 

будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного 

забезпечення і транспортного обслуговування; 

77) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради 

території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених 

містобудівною документацією; 

78) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних 

програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної 

документації; 

79) встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на 

яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; 

80) координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо 

комплексної забудови населених пунктів; 

81) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних 

ділянок; 

82) проведення громадського обговорення містобудівної документації; 

83) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних 

житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі 

неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 

84) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту 

комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою 

задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах; 

85) надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та 

відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної 

діяльності"; 

86) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру 

населених пунктів; 
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87) здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням 

законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові 

відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке 

проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також 

може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу; 

88) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд 

незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і 

техногенних явищ та процесів; 

89) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, 

архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, 

природних заповідників; 

90) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування; 

91) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань 

забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у 

будівництво багатоквартирних житлових будинків. 

92) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, 

оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, 

молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-

технічного та фінансового забезпечення; 

93) забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у 

державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, 

вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах, створення необхідних умов для 

виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної 

орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних 

навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких 

організацій; 

94) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду 

загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією 

метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням 

коштів цього фонду за призначенням; 

95) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних 

працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами 

місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів; 

96) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових 

умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх 

творчої діяльності; 

97) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, 

фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам або 

передані їм; 

98) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків 

традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх 

промислів і ремесел; 

99) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, 

інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, 

культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю; 



100) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання 

населення та в місцях масового відпочинку; 

101) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і 

медичного обслуговування на відповідній території, можливості отримання освіти 

державною мовою; 

102) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного 

обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм 

власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на 

кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи 

щодо удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць для 

проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів; 

103) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

104) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку; 

105) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні; 

106) забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю/осіб з 

інвалідністю I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в державних і комунальних навчальних 

закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти; 

107) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; 

108) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного 

типу, закладах професійної (професійно-технічної) освіти та утримання учнів спеціальних 

закладів освіти, про надання пільг на утримання дітей у пансіонах закладів освіти, а також 

щодо оплати харчування дітей у закладах освіти (групах подовженого дня); 

109) вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, пенсіонерам та 

особам з інвалідністю права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, 

фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості 

послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах; 

110) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання 

культурного надбання; 

111) внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної 

підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я. 

112) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки 

земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення 

(викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у 

власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів 

відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності 

за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування 

комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів; 

113) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони 

довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля; 
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114) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про 

організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших 

територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних 

державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 

історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які 

охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття 

рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими 

тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів 

тваринного світу; 

115) оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, що створені 

за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані 

органу місцевого самоврядування, згідно із Законом України "Про національну 

інфраструктуру геопросторових даних"; 

116) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного 

та місцевого значення, відтворенням лісів; 

117) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

118) погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення; 

119) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом; 

120) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому 

законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; 

121) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства; 

122) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері 

поводження з відходами; 

123) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом 

порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування; 

124) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою; 

125) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із 

землеустрою; 

126) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних 

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі 

загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення доступу до екологічної інформації; 

127) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог 

у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про 

адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних 

органів у разі порушення законодавства про відходи; 

128) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону; 

129) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу 

громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування 

відповідно до закону; 
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130) надання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим 

кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах 

оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

розташованих на території відповідної сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної 

територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад. 

131. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного значення) рад, 

крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить 

координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених державних 

органів управління з охорони природи. 

132) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення; 

133) вирішення відповідно до законодавства питань про подання 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 жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у 

придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому 

порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва; 

134) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю 

будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах 

і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування; 

135) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних 

послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших 

категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших 

випадках, передбачених законодавством; 

136) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм 

поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних 

програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від 

безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм 

поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, 

що затверджуються відповідно районними, обласними радами; 

137) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення 

житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, 

багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до 

влаштування в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, які мають потребу в 

цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян; 

138) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам 

та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

139) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, 

пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 

140) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування; 
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141) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які 

постраждали від стихійного лиха; 

142) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, 

передбачених законодавством; 

143) організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих 

як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також 

за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм 

власності; 

144) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту 

працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих 

на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації 

робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за 

наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в 

шкідливих умовах; 

145) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні 

територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних 

трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на 

відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних 

договорів і територіальних угод відповідного рівня; 

146) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної 

допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком 

медичних закладів потребують постійного стороннього догляду; 

147) здійснення контролю за поданням відповідно до закону підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих 

місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності у працівниках; 

148) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях 

спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх 

професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць; 

149) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які 

відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також 

осіб, до яких застосовано пробацію; 

150) організація надання соціальних послуг бездомним особам; 

151) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності 

осіб; 

152) визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким 

призначено покарання у виді громадських робіт. 

До відання виконавчих органів та виконавчого комітету сільських рад, крім зазначених 

повноважень, зазначених вище, належить також вирішення питань щодо надання 

працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють 

у сільській місцевості, встановлених законодавством пільг, а також щодо додаткового 

фінансового заохочення та забезпечення службовим житлом і службовим транспортом 

працівників охорони здоров’я, які працюють у сільській місцевості.  



153) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку 

договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт 

і надання послуг; 

154) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, 

розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; 

155) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами 

підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення 

іноземних інвестицій для створення робочих місць; 

156) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; 

157) створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх 

діяльності; 

158) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації 

міжнародних зобов'язань України. 

159) сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також 

їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації 

навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до 

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

наказу військового комісара про оголошення мобілізації; 

160) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в 

установах та організаціях відповідно до законодавства; 

161) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною 

підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території; 

162) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням військовим 

частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і 

жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх 

використанням, наданням послуг; 

163) сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та 

організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, 

енергоресурсів; 

164) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів 

пропуску через Державний кордон України; 

165) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного 

режиму на державному кордоні; 

166) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення. 

167) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших 

споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту, повідомлення про 

прийняті рішення з таких питань адміністратора інформаційної системи Міністерства 

юстиції України, з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, 

площ тощо - національного оператора поштового зв’язку, органу ведення Державного 

реєстру виборців; 



168) прийняття рішень про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів 

нерухомого майна у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про 

регулювання містобудівної діяльності"; 

169) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-

територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом. 

170) формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону. 

171) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до 

закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення 

питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення 

матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-

побутових умов; 

172) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, 

Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і 

Державної кримінально-виконавчої служби України; 

173) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності 

посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих 

органів, прийняті в межах їх повноважень; 

174) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, 

інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які 

обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

175) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до 

законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок 

коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, 

витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, 

створення для них необхідних житлово-побутових умов; 

176) створення в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб; 

177) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру; 

178) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення 

діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; 

179) організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних 

аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій; 

180) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у 

процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до 

Національного архівного фонду; 

181) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення 

контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно 

від форм власності; 

182) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону 

щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, 

установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження 

матеріальних цінностей; 
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183) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, 

маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; 

здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; 

184) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах 

присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, 

інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і 

військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та 

проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків відповідно до закону; 

185) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх 

відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, 

спрямування їх діяльності; 

186) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація 

актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських (крім міст обласного 

значення) рад); 

187) державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

188) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

189) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної 

правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади; 

190) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з 

надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність 

працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-

технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних 

приміщень; 

191) забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної 

правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

192) здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової 

допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням; 

193) розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової 

допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, відповідно 

до закону; 

194) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку 

звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

195) забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної 

правової допомоги; 

196) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб 

приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги; 

197) координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання 

безоплатної первинної правової допомоги; 

198) надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв'язку з 

наданням безоплатної вторинної правової допомоги; 



199) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової 

допомоги. 

 Виконавчі органи сільської ради взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та надають їм сприяння в межах своїх повноважень. 

Виконавчі органи сільської ради розглядають клопотання підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності і вносять у встановленому порядку до 

відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами 

України. 

Виконавчі органи сільської ради, крім повноважень, передбачених цим Законом, 

здійснюють й інші надані їм законом повноваження. 

2.8.  Голова громади не пізніше 10 днів з дня утворення виконкому та 

затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов'язків між 

головою громади, секретарем  ради, заступниками  голови громади з визначенням:  

- їх повноважень і функцій; 

- підпорядкованих виконавчих органів  ради;  

- переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують 

реалізацію відповідно до законодавства власних та делегованих повноважень 

виконавчих органів  ради.  

2.9. У випадку відсутності сільського голови організацію та скликання 

засідань забезпечує секретар сільської ради.  

2.10. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані 

виконкому та сільському голові. Керівники виконавчих органів ради призначаються 

на посаду і звільняються з посади головою одноособово, а у випадках, передбачених 

законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.  

2.11. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів  ради визначаються 

Положенням про відповідний виконавчий орган, затвердженим рішенням ради. 

2.12. Члени виконавчого комітету, керівники інших виконавчих органів 

невідкладно повідомляють сільського голову про прибуття представників органів 

прокуратури, Служби безпеки України, правоохоронних органів, органів 

державного нагляду (контролю), інших виконавчої влади, їхні цілі і плани. Ця 

інформація обов’язково вноситься до журналу перевірок.  

 

3. Організація роботи та звітування виконавчого комітету та виконавчих 

органів ради 

3.1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради є 

одним із основних засобів виконання бюджету та програми економічного та 

соціального розвитку громади, інших цільових програм.  

3.2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до річного та 

квартальних планів.  

3.3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень 

виконавчого комітету, розпоряджень та доручень голови громади та його 

заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів  ради, 

петицій громадян. 

3.4. План роботи виконкому повинен включати:  



- перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого 

комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально -економічного 

розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;  

- перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови громади, 

розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно 

розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;  

- перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на 

відповідний плановий період.  

3.5. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються 

питання: 

- про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет 

громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;  

- про роботу виконавчих органів ради;  

- про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.  

3.6. Для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету ради 

керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує 

наступному кварталу, подають в організаційний відділ виконкому (надалі - 

організаційний відділ)пропозиції відповідно до встановленої форми.  

3.7. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та 

узагальнення інформації про їх виконання здійснює організаційний відділ.  

3.8. Організаційний відділ готує проект рішення виконкому про план робо ти 

на відповідний період. 

3.9. Проекти планів роботи заздалегідь розглядаються головою громади, його 

заступниками та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.  

3.10. План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується 

рішенням виконавчого комітету.  

3.11. Копії рішення про план роботи виконавчого комітету загальний відділ 

направляє голові громади, його заступникам, виконавчим органам ради, депутатам, 

членам виконкому. План виконавчого комітету оприлюднюється на сайті ради (за 

наявності). 

3.12. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із 

будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене 

питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, 

заступники  голови громади інформують про це виконавчий комітет  ради.  

3.13. З метою організації ефективної роботи, реалізації цільових програм, 

виконання плану роботи виконкому, досягнення поставлених цілей, прийняття 

ефективних управлінських рішень та аналізу діяльності працівників  виконавчі 

органи  ради складають  плани роботи на відповідний період.  

3.14. Плани роботи виконавчих органів можуть бути місячними, 

квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої необхідності 

та ефективності управління. Рішення про періодичність планування робо ти 

виконавчого органу приймає його керівник.  

3.15. План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру: зміст 

завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка 

про виконання завдань. Графа "відмітка про виконання завдань" заповнюється 

відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання. 



Керівники виконавчих органів ради здійснюють контроль та несуть 

відповідальність за виконання планів роботи. Виконавчі органи  ради зберігають 

плани роботи відповідно  до номенклатури справ. 

3.16. Звітування. 

3.16.1. Голова громади, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний 

звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів 

визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність на останній 

рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місцем припинення 

повноважень Ради. Голова громади від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати 

завчасно письмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із 

виборцями в строки вказані вище.  

3.16.2. На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального 

складу ради голова громади звітує на найближчому пленарному засіданні ради про 

роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.  

3.16.3. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з 

громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та 

організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у 

громадських  слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого 

самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби  

територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь 

у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної 

громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку. 

 

4. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету ради  

4.1. Засідання виконавчого комітету  ради є основною формою його 

діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень 

щодо їх виконання. На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих 

або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з 

питань, віднесених до відання ради та її органів. 

4.2. Підготовка проектів рішень. 

4.2.1. Цільова спрямованість проектів рішень виконавчого комітету 

визначається перспективними, поточними планами роботи виконкому, рішеннями  

ради, органів виконавчої влади, дорученнями  голови громади, а також 

необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень 

фізичних і юридичних осіб.  

4.2.2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів 

рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням 

процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконкому про порядок 

підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.  

4.2.3. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної 

політики у  раді покладено на загальний відділ ради. Відповідальним за дотримання 

процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є 

керівник виконавчого органу  ради - розробника проекту рішення. Відповідальним 

за підготовку проекту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є 



той виконавчий орган, до компетенції якого належить дане питання, а контрольні 

функції покладаються на заступника голови громади згідно з розподілом обов’язків.  

4.2.4. Відповідальність за законність і достовірність текстів проектів рішень 

виконавчих органів ради несуть керівники цих органів  та заступник  голови 

громади, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.  

4.2.5. Проекти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні 

суб’єкти: 

- загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції 

або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);  

- сільський голова; 

- секретар ради; 

- заступники сільського голови з питань діяльності виконавчих органів голови 

громади (згідно із функціональним розподілом повноважень);  

- члени виконавчого комітету;  

- постійна комісія ради; 

- постійні комісії при виконавчому комітеті;  

- депутат (депутати), депутатська група, фракція;  

- старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).  

4.2.6. Проекти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного 

питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або 

суперечностей. В проектах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у 

разі невиконання доручень, що містяться  в них, наводяться причини невиконання, 

особи, відповідальні за невиконання рішення, а також нові терміни виконання 

завдань.  

4.2.7. До проекту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на 

які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно 

надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради 

чи виконкому. 

4.2.8. До проектів рішень, що готуються у відповідності та на виконання 

актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.  

4.2.9. До проекту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, 

скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.  

4.2.10. Автор проекту рішення готує пояснювальну записку до проекту 

рішення, яка повинна містити необхідні обґрунтування і прогнози результатів 

реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні 

розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Загальний обсяг пояснювальної 

записки не повинен перевищувати одного аркушу. Подання пояснювальної записки 

до проектів нормативних та  регуляторних актів  є обов'язковим.  

4.2.11. Проект акту виконавчого комітету направляється секретарю 

виконкому для оприлюднення у випадках, передбачених ст. 15 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». Після цього відбувається процес погодження 

(візування) акту відповідальними посадовими особами. Візування є технічною 

процедурою підготовки і вивчення проектів рішень. Тривалість цієї процедури та 

відмови чи зволікання посадових осіб виконавчих органів ради із візуванням не 

впливає на проходження проекту рішення у виконкомі (оприлюднення проекту, 

внесення в порядок денний, винесення на розгляд на засіданні виконавчого 



комітету, підписання рішення і його оприлюднення, виконання, контроль 

виконання). По завершенні візування організаційний відділ додає до примірни ка 

проектів рішень аркуш, що містить візи та позиції відповідальних осіб.  

4.2.12. Візування відбувається у такій послідовності:  

- відповідальний виконавець; 

- юрист, а за наявності юристів у відповідальному підрозділі виконавчого 

органу ради – юрист такого підрозділу; 

- керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;  

- керівники інших виконавчих органів, компетенції яких стосується питання, 

за яким підготовлено проект рішення;  

- відповідний заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів(відповідно до розподілу обов’язків). 

4.2.13. Термін візування проекту рішення кожною посадовою особою не 

повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (в разі 

необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) 

– двох робочих днів.  

4.2.14. За наявності заперечень, доповнень та змін до проекту документа 

посадова особа, яка візує проект, вносить відповідний запис з викладенням 

мотивованої думки в окремому висновку, що додається до проекту.  

4.2.15. Юрист проводить правову експертизу проекту рішення, вносить 

поправки, пов'язані з його приведенням у відповідність до законодавства, а також у 

разі потреби редагує проект за згодою автора проекту, а у випадку відсутності такої 

згоди – подає виконкому свої пропозиції щодо змін до проекту рішення.  

4.3. Скликання виконкому, підготовка засідання .  

4.3.1. Скликає засідання виконавчого комітету сільський голова. Секретар 

виконавчого комітету надсилає розпорядження голови громади про призначення засідань 

виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету, депутатам 

ради.. 

4.3.2. Засідання виконавчого комітету  ради проводяться один раз на місяць: 

в четвертий вівторок місяця.   

4.3.3. Підготовку засідань організовує сільський голова, а у випадках його 

відсутності – секретар ради. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом 

організовують та контролюють заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів та  керівники інших виконавчих органів ради.  

4.3.4. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань 

та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати 

відповідних фахівців. 

4.4. Порядок денний виконкому.  

4.4.1.  Сільський голова або особа, яка виконує його обов’язки на час 

відсутності, формує проект поряду денного з урахуванням усіх отриманих 

пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проект порядку денного засідання 

виконавчого комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за два дні до засідання 

під керівництвом голови громади (секретаря ради – у разі його відсутності).  

4.5. Порядок денний розміщується оприлюднюється у спосіб, визначений 

для проектів актів виконавчих органів ради, а також не пізніш як за два дні до 

проведення засідання виконкому надсилається (електронною поштою) разом із 



проектами рішень секретарю ради, депутатам ради, членам виконкому (на веб сайті 

Великохутірської сільської ради, або на дошках оголошень).  

4.6. Порядок проведення засідання виконавчого комітету  

4.6.1. Засідання виконавчого комітету  ради є правомочним, якщо в ньому 

бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.  

4.6.2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради сільський голова, а в 

разі його відсутності – секретар ради. 

4.6.3. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість 

бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини, а також не пізніше 3 

робочих днів після засідання надати на ім’я секретаря ради пояснювальну записку про 

відсутність із додаванням відповідних документів, що обґрунтовують причини відсутності. 

У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому 

пояснювальної записки) вважається, що член виконкому був відсутній без поважних 

причин. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула 

на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про 

причини відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що член 

виконкому відсутній без поважних причин.  

4.6.4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у 

протоколі.  

4.7. Проведення засідання виконкому  

4.7.1. Головуючий на засіданні виконкому:  

- веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;  

- надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує 

наступного доповідача; 

- вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів 

рішень; 

- вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);  

- оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не 

ухвалене; 

- забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.  

4.7.2. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету 

затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проекту порядку 

денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів 

рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх 

надходження.  

4.7.3. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому 

виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, 

подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.  

4.7.4. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування. 

4.7.5. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора 

проекту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного 

є обов’язковим.  

4.7.6. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для 

виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні 

заносяться до протоколу засідання виконкому.  



4.7.7. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий 

надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а 

пізніше – для  виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть 

ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. 

Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.  

4.7.8. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого 

комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням: 

- представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконкому проект 

рішення в порядку місцевої ініціативи; 

- особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду 

виконкомом пропозицій громадських слухань. 

4.7.9. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку 

згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після 

виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проект 

рішення.  

4.7.10. На засіданні виконкому встановлюється наступна тривалість виступів:  

- для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин; 

- для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин; 

- для оголошення запитань – до 1 хвилини; 

- для відповіді на запитання – до 2 хвилин; 

- для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, 

заключного слова – до 3 хвилин. 

4.7.11. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від 

публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності депутатів та 

посадових осіб Великохутірської сільської ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не 

допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та 

недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, 

які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних 

осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу. 

4.7.12. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту 

та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може 

ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення 

засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок. 

4.8. Скорочене обговорення.  

4.8.1. За процедурним рішенням членів виконкому обговорення може бути 

проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву 

проекту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує 

важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. 

Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення 

обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх 

осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити 

питання на голосування, якщо усі бажаючі, у встановленому цим Регламентом 

порядку не використали права на виступ.  

4.8.2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне 

голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою 



розгляду очевидних і безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково 

дотримано вимогу про коротку доповідь автора (авторів) проекту рішення (рішень), 

в порядку визначено п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, 

якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому.  

4.9. Голосування.  

4.9.1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам 

виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення.  Рішення виконавчого 

комітету ухвалюються в такій послідовності:  

- в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення  

головуючий ставить такий проект на голосування за основу;  

- після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі 

пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення;  

- проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з 

урахуванням ухвалених змін та доповнень. 

- якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під час 

обговорення питання не надходило, такий проект рішення ставиться на голосування 

відразу в цілому.  

4.9.2. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень 

може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення 

(змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується 

обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по 

суті попередньо відхилений виконкомом текст.  

4.9.3. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора 

проекту рішення, зміна, доповнення до проекту можуть бути поставлені на повторне 

голосування з відповідним обґрунтуванням.  

4.9.4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод 

під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без 

додаткового обговорення.     

4.9.5. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші 

вигуки заборонені. 

4.9.6. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від 

загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.  

4.9.7. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу 

розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті. 

4.9.8. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є 

запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами 

виконкому шляхом голосування без обговорення. 

4.9.9. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється 

членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється 

відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у 

протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час 

обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у 

протоколі.  

4.10. Особливості позачергових засідань . 



4.10.1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до 

суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого 

процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків  

голова громади (секретар ради) своїм розпорядженням має право скликати 

позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового 

засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення 

засідання.  

4.11. Фіксування засідання виконавчого комітету.  

4.11.1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу 

здійснює секретар виконавчого комітету, який протягом 5 робочих днів після 

засідання виконкому оформлює протокол засідання; в протоколі вказується: номер 

протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік 

членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; 

перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників 

виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, представників  

місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища 

доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; 

кількість голосів за проект рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери 

ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, 

ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.  

4.11.2. Протоколи засідань виконкому підписує  голова громади або 

секретар, що виконує його обов'язки. Протоколи засідань виконкому засвідчуються 

гербовою печаткою виконкому.  

4.11.3. Після підписання протоколу загальний відділ надсилає виконавчим 

органам  ради, іншим виконавцям витяги з протоколу – ухвалені виконкомом 

доручення з окремих питань, завірені печаткою загального відділу. Протоколи 

засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету 

зберігаються у Великохутірській сільській раді протягом 2 років, після чого 

передаються в архівний відділ.  

5. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за 

виконанням рішень. 

5.1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконком 

сільський голова (у визначених випадках секретар ради) підписує ухвалені 

виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова 

печатка виконкому.  

5.2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його 

підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення 

нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо 

виконкомом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру 

набувають чинності у день їх прийняття. 

5.3. Підписані рішення виконавчого комітету (з гербовою печаткою 

виконкому  ради) надходять в організаційний відділ, де реєструються: вказується 

дата ухвалення рішення та присвоюється номер, що складається з двох частин:  

перша частина відповідає номеру питання, що розглядалось на засіданні виконкому 

(нумерація ведеться з початку року); друга частина відповідає номеру рішення з 

питання (Секретар  



5.4. відділ протягом 5 робочих днів після підпису рішень головою громади 

надсилає їх копії, завірені печаткою відділу, виконавчим органам ради під розпис 

(згідно з переліком надсилання копій, узгодженим  з працівником виконавчого 

органу, що підготував проект рішення).  

5.5. Допускається надсилати копії рішень з організаційних питань (про 

затвердження плану роботи виконкому, проведення загальноміських заходів тощо) 

виконавчим органам  ради в електронному вигляді (шляхом надіслання сканованої 

копії документу на офіційну електронну адресу одержувача). В такому випадку 

паперові копії документа, завірені печаткою загального відділу, надсилаються 

виконавчому органу  ради - розробнику документа, заступнику голови громади 

(відповідно до розподілу обов'язків), відділу обліку та звітності, управлінню 

фінансів та бюджету.  

5.6. Організаційний відділ надсилає копії ухваленого рішення фізичним та/або 

юридичним особам, щодо яких вони ухвалені, а також доводить його до відома 

підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності . 

Передача документів цим особам (їх уповноваженим представникам) фіксується 

відповідною відміткою про отримання документу із зазначенням дати, прізвища та 

підпису одержувача. 

5.7. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету головою 

громади. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.  

5.7.1. У разі незгоди  голови громади з рішенням виконкому він може 

зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд 

Великохутірської сільської ради. Мотиви незгоди голови громади із рішенням 

виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення 

рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче 

пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня 

винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення 

виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем 

ради або уповноваженими на те депутатами.  

5.7.2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи 

законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, 

прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проект рішень про 

скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із 

обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення 

засідань постійних комісій та пленарних засідань ради на яких розглядатиметься відповідне 

питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь 

у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу. 

5.7.3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або 

законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий 

комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити 

чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи 

законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, 

вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, 

пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і 

суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні 

правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх 

виконання. 

5.8. Контроль. 

5.9.  Контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету здійснюють 

постійні комісії ради.  

5.9.1. Організація роботи по контролю за виконанням рішень ради та виконкому 

покладається на  голову громади та секретаря ради.  

5.9.2. За результатами перевірки постійні комісії можуть ухвалювати висновки і 

рекомендації і направляти їх для розгляду виконавчим комітетом, керівниками виконавчих 

органів ради. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому 

розгляду у строк встановлений постійною комісією.  

5.9.3. Постійна комісія ради (у особі уповноваженого представника) має право 

виступу із доповіддю на засіданні виконавчого комітету ради .  

 

6. Порядок підготовки розпоряджень голови громади з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

6.1.  Голова громади видає розпорядження відповідно до повноважень, 

визначених чинним законодавством. 

6.2. Розпорядження  голови громади, прийняті в межах наданих йому 

повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади 

юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.  

6.3. Проекти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем 

заступників голови громади. У разі, коли розроблення проекту розпорядження 

доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений 

першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну 

інформацію. 

6.4. Підготовка проектів розпоряджень голови громади, що містять ознаки 

регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження 

результативності регуляторних актів.  

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  

раді покладено на відділ фінансів та бухгалтерського обліку  . 

Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження 

результативності регуляторного акту є головний спеціаліст відділу – розробник 

проекту розпорядження. 

6.5. У разі потреби головний розробник готує пояснювальну записку до 

проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування 

і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого 

розпорядження. 

До пояснювальної записки можуть додаватися інформаційно -довідкові 

матеріали (таблиці, графіки тощо).  

Загальний обсяг пояснювальної записки, як правило, не повинен перевищувати 

двох аркушів.  

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного 

характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.  



6.7. Якщо проект розпорядження готується з метою внесення змін або 

доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться 

доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія 

розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність.  

У випадку підготовки розпорядження голови громади на виконання актів 

органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проекту 

розпорядження додається копія відповідного документа.  

6.8. У випадку підготовки проектів розпоряджень з питань, які діють 

періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же 

питань знімається з контролю або указується, що воно втратило чинність.  

6.9. Відповідальність за законність і достовірність текстів  проектів 

розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники 

виконавчих органів ради (структурних підрозділів виконкому), заступник  голови 

громади, які беруть участь у  підготовці та погодженні проектів.  

6.10. Посадові особи, які готують проекти розпоряджень, зобов'язані 

погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа 

відповідальними посадовими особами. 

6.19. Погоджені проекти розпоряджень (разом з доданими копіями відповідних 

документів,  юридичними висновками) передаються голові громади для розгляду. 

6.20. Розпорядження набуває чинності після його підписання головою громади 

(або особою, яка виконує його обов’язки) та реєстрації в організаційному відділі.  

6.21. Організаційний відділ реєструє підписані розпорядження голови громади 

таким чином: проставляється дата реєстрації та порядковий номер розпорядження 

(нумерація ведеться з початку поточного року).  

6.22. Організаційний відділ надсилає копії розпоряджень голови громади 

особам (підрозділам ради) згідно з переліком надсилання копій, погодженим з 

розробником проекту розпорядження). 

Допускається надсилання копій розпоряджень з організаційних питань (про 

скликання сесій  ради, призначення засідань виконкому, проведення 

загальноміських заходів тощо) в електронному вигляді (шляхом надсилання 

сканованих копій цих документів на офіційну електронну адресу отримувача). В 

такому випадку паперові копії документа надсилаються виконавчому органу  ради 

- розробнику документа, заступнику  голови громади (відповідно до розподілу 

обов'язків),  відділам. 

6.23. Підрозділ виконавчого комітету, на який покладено функції із здійснення 

інформаційної роботи, доводить розпорядження голови громади з найбільш 

важливих питань життєдіяльності громади до відома громадськості через засоби 

масової інформації (Інтернет-ресурси). 

 

7. Організація діяльності робочих органів, що утворюються 

виконкомом та головою громади 

7.1. Виконком та голова громади для забезпечення ефективної реалізації своїх 

повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів  

ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, 

розроблення проектів рішень, програм економічного, соціального і культурного 

розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану 

справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів 

органів державної влади, а також для вирішення  оперативних питань можуть 

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні 



ради, робочі групи тощо). 

7.2. До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань 

включаються заступник  голови громади, представники вико навчих органів  ради, а 

також депутати  ради, а також (за їх згодою) – представники інших органів та/або 

юридичних осіб, не підвідомчих  раді, громадських організацій, фізичні особи -

підприємці, науковці та інші фахівці.  

7.3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які 

проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі 

органи працюють відкрито і гласно, нікого не може бути обмежено у відвідуванні 

його засідань. Проведення закритих засідань заборонено.  

7.4. Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення 

засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання 

визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.  

 

8. Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів 

ради 

8.1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого 

комітету та виконавчих органів ради здійснюється через оновлення постійне 

оновлення інформації на веб-сайті ради (за наявності), дошки оголошень та 

оприлюднення інформації у ЗМІ.  

8.2. Підрозділ виконавчого комітету, на який покладено функції із здійснення 

інформаційної роботи, забезпечує взаємодію виконавчого комітету і виконавчих 

органів  ради з центральними та місцевими ЗМІ (Інтернет -ресурсами); організовує 

висвітлення актуальних питань соціально-економічного і суспільно-політичного 

життя громади. 

8.3. Керівники виконавчих органів  ради:  

- з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення подають необхідні 

матеріали підрозділу виконавчого комітету, на який покладено функції із 

здійснення інформаційної роботи, за дві доби до запланованого заходу для 

розміщення інформації на веб-сайті ради; 

- для оперативного розміщення новин на веб-сайті  ради  після проведення 

заходу подають у підрозділ виконавчого комітету, на який покладено функції із 

здійснення інформаційної роботи, змістовну та об’єктивну інформацію про 

відповідний захід обсягом не більше однієї сторінки;  

- для оприлюднення інформації у друкованих ЗМІ надають необхідні 

матеріали, а також готують проекти вітальних адресів з нагоди державних і 

професійних свят та передають їх у підрозділ виконавчого комітету, на який 

покладено функції із здійснення інформаційної роботи, в електронному та 

друкованому вигляді у строк, погоджений із підрозділом, який відповідає за 

розміщення інформації у ЗМІ.  

8.4. Виконавчі органи  ради відповідно до Положення про офіційний веб-сайт 

ради, розміщують інформацію про діяльність ради та її виконавчого комітету, а 

також ухвалені рішення ради та її виконавчого комітету, розпорядження голови 

громади. 

 

9. Організація та режим роботи виконавчих органів ради 

9.1. В усіх виконавчих органах  ради, незалежно від місця їх розташування, 

встановлюється єдиний режим роботи: 



- з понеділка по четвер з 08.00 до 17.15; 

- у п'ятницю з 08.00 до 16.00; 

- обідня перерва з 13.00 до 14.00. 

9.2. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід 

сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів 

обмежується. Усі факти перебування у неробочі дні в адміністративних приміщеннях 

Великохутірської сільської ради чи її виконавчих органів фіксуються у відповідному 

журналі, який ведеться у кожній будівлі окремо.  

9.3. За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі 

години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний 

вхід) посадова особа, до якої вони прибули. 

9.4. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність 

за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей 

ради (її виконавчих органів).  

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                 Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 

 

 

 

 


