
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

шоста сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

     

    лютого 2021 року                      м. Деражня                                        №  

 

   Про затвердження Положень відділів апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради  

 

       На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення міської ради від 24.11.2020 р. № 5 «Про затвердження 

структури виконавчих органів Деражнянської міської ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих органів»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити Положення такі, що додаються:   

1.1. про відділ організаційної та кадрової роботи апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради; 

1.2. про архівний відділ апарату виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради; 

1.3. про загальний відділ  апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради; 

1.4. про відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету 

 Деражнянської міської ради; 

1.5. про бухгалтерський відділ апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради; 

1.6. про відділ економіки, інвестицій та комунальної власності апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради; 

1.7. про відділ надання адміністративних послу апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину СИДОРУК. 

                                                                                       

  

Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
 

 



Затверджено 

рішення Деражнянської міської ради 

                                                                               від  лютого 2021 р. №  ___ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ організаційної та кадрової роботи апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

 

 1.  Загальні положення 

            1.1 Положення про відділ організаційної та кадрової роботи апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради (далі – Положення)  - нормативний акт, який 

визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу. 

Положення відноситься до безстрокових: діє до його відміни або затвердження нового 

документа. Зміни та доповнення вносяться у разі зміни нормативно-правових актів 

України, внутрішніх регламентних документів міської ради. Положення затверджується 

рішенням міської ради. Проекти рішення міської ради  про затвердження Положення, про 

внесення до нього змін та доповнень розробляються  секретарем міської ради та 

працівниками відділу. 

1.2 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, 

постановами i розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими 

нормативними  актами. У питаннях організації i застосування методики проведення 

кадрової  роботи, державної служби та служби в органах  місцевого самоврядування 

відділ керується відповідними рекомендаціями Мінпраці, Мінюсту, Пенсійного фонду та 

законодавством України, яке регулює порядок обробки та захист  персональних даних 

фізичних осіб, внутрішніми положеннями, розпорядчими документами міської ради з  цих 

питань. 

1.3 Відділ підпорядковується міському голові,  секретарю міської ради, заступнику 

міського голови. 

1.4 Відділ  планує та виконує свою роботу у відповідності з планами  роботи 

міської ради, її виконавчого комітету, дорученнями керівництва міської ради, функцій 

відділу. 

1.5 Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи i  підвищення 

кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, 

засобами сучасної оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а 

також законодавчими та іншими нормативними актами i довідковими матеріалами з 

питань кадрової роботи, державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, законодавства про захист персональних даних. 

 

                                   2. Основні завдання, функції та права відділу:  

2.1. Організаційне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету 

міської ради, підвищення її ефективності: 

2.1.1. консультаційна допомога щодо підготовки проектів рішень міської ради в межах 

своїх повноважень; 

2.1.2. підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, 

міської ради з питань, що належать до компетенції відділу; 

2.1.3. організація навчання посадових осіб місцевого самоврядування; 

2.1.4. розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, що належать до 

компетенції відділу;  

2.1.5. організаційне забезпечення в проведенні офіційних заходів з відзначення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій; 



2.1.6. організовує та здійснює роботу щодо нагородження та відзначення працівників 

підприємств, установ і організацій та мешканців громади відзнаками державного, 

обласного, місцевого рівня; 

2.2. Реалізація державної політики з питань кадрової роботи: 

2.2.1. документальне оформлення прийняття на службу її проходження та припинення 

трудових відносин; 

2.2.2. здійснює за результатами аналізу кадрового забезпечення роботу щодо підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації посадових осіб апарату та виконавчих органів 

міської ради, формує замовлення на підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації 

посадових осіб апарату міської ради та виконавчих органів міської ради; 

2.2.3. організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного добору 

працівників для проходження служби в органах місцевого самоврядування у відповідності 

до чинного законодавства; 

2.2.4. видача бланків та прийом документів для участі в конкурсі, їх попередня перевірка 

та передача на розгляд конкурсній комісії; 

2.2.5.        організаційне забезпечення проведення засідань конкурсної комісії; 

2.2.6.        забезпечення організації спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого 

самоврядування; 

2.2.7.    оформлення документів про призначення, складання Присяги та присвоєння рангів 

посадовим особам місцевого самоврядування, внесення відповідних записів до трудових 

книжок працівників виконавчого комітету міської ради; 

2.2.8. обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, 

здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток 

відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток працівників виконавчого 

комітету міської ради; 

2.2.9.  здійснення заходів у межах своєї компетенції для забезпечення трудової 

дисципліни, оформлення документів, пов'язаних з проведенням службового розслідування 

та застосуванням заходів дисциплінарного впливу; 

2.2.10. здійснення роботи, пов'язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових 

книжок та особових справ (особових карток) працівників виконавчого комітету міської 

ради; 

2.2.11. ведення табелю обліку робочого часу працівників апарату виконавчого комітету 

міської ради; 

2.2.12. оформлення і видача довідок з місця роботи та про підтвердження стажу служби у 

виконкомі міської ради; 

2.2.13. оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників апарату виконавчого 

комітету міської ради; 

2.2.14. облік направлення у відрядження працівників виконкому міської ради;  

2.2.15. координує підготовку відповідних документів щодо укладення, продовження 

строку дії, розірвання контрактів з керівниками підприємств та закладів, які перебувають 

у комунальній власності міста; 

2.2.16. контролює розроблення посадових інструкцій працівників апарату виконавчого 

комітету міської ради; 

2.2.17. організаційне забезпечення і участь у роботі атестаційної комісії та проведенні 

щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків, 

контроль проведення цієї роботи у виконкомі міської ради;  

2.2.18.  здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання 

посадовими особами відомостей про доходи, зобов'язань фінансового характеру та 

майновий стан (декларування доходів); 

2.2.19.  проведення іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про працю та 

службу в органах місцевого самоврядування 



2.2.20. внесення пропозицій по заміщенню вакантних посад посадових осіб міської ради, 

2.2.21. підготовка розпорядчих документів з особового складу, з кадрових питань та з 

основної діяльності у межах компетенції.  

 

                                                        3. Керівництво відділу 

        Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади 

міським головою одноосібно. На посаду завідувача відділу призначаються особи з вищою 

освітою не нижче ступеня магістра, спеціаліста за результатами конкурсного відбору чи за 

іншою процедурою передбаченою законодавством України. 

       На час тривалої відсутності завідувача відділу або неможливості виконання ним своїх 

обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки завідувача виконує 

один з працівників відділу.               

3.1. Завідувач відділу: 

3.1.1.  Здійснює керівництво діяльністю відділу. 

3.1.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової 

дисципліни. 

3.1.3. Діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого 

самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадою. 

3.1.4. Надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу. 

3.1.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого                                 

законодавства. 

 

4. Заключні положення 

4.1. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється за рішенням сесії міської ради у 

встановленому законом порядку. 

4.2. Покладання на відділ організаційної та кадрової роботи обов’язків, які не передбачені 

цим Положенням і не стосуються компетенції відділу не допускається. 

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням  Деражнянської міської 

ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Деражнянської 

міської ради  

від ___________2021 р. №________ 

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про архівний відділ  

апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

 

1.  Архівний відділ апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради (далі – 

архівний відділ) створено Деражнянською міською радою (далі міська рада) 

відповідно до  Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності 

міської ради, використання відомостей, що містяться в цих документах, для 

службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних 

інтересів громадян. 

2. Архівний відділ є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету міської 

ради. 

3. У своїй діяльності архівний відділ керується Конституцією і законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Деражнянської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови, іншими нормативно-правовими актами та положенням про архівний 

відділ, яке розроблено на підставі Типового положення про архівний підрозділ 

державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального 

підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 10.02.2012 №232/5 із змінами та доповненнями. 

Положення про архівний відділ затверджується міською радою, погоджується з 

Державним архівом Хмельницької області. 

4.  Архівний відділ працює відповідно до річного плану, який затверджує міський 

голова, і звітує перед ним про проведену роботу. 

5. Коло службових обов'язків працівників архівного відділу визначається посадовими 

інструкціями, які затверджує міський голова. 

 

6. Основними завданнями архівного відділу є: 

- приймання від структурних підрозділів апарату  виконавчого комітету міської ради 

та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв 

інформації; 

- контроль разом із загальним відділом апарату виконавчого комітету міської ради за 

станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних 

підрозділах апарату виконавчого комітету міської ради; 

- участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ міської ради, 

перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою 

номенклатурою; 

- ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне 

подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами 



організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 

1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 

736/27181 (далі - Правила), відповідній державній архівній установі; 

- проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на 

зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії міської ради 

проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 

років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про 

вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, актів про вилучення документів з Національного архівного фонду, актів про 

невиправні пошкодження документів Національного архівного фонду, актів про 

невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з 

кадрових питань (особового складу); 

- створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів; 

- організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, 

витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил; 

- підготовка, передавання та транспортування (за рахунок міської ради) документів 

Національного архівного фонду до  відповідної державної архівної установи; 

- участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників апарату 

виконавчого комітету міської ради , які відповідають за роботу з документами; 

- виконання інших повноважень визначених законодавством. 

7. Для виконання покладених на архівний відділ завдань йому надається право: 

- вимагати від структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради 

передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним 

законодавством; 

- повертати структурним підрозділам апарату виконавчого комітету міської ради на 

доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог; 

- давати структурним підрозділам апарату виконавчого комітету міської ради 

рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного відділу; 

- запитувати від структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради 

відомості, необхідні для роботи; 

- інформувати керівництво міської ради про стан роботи з документами та вносити 

пропозиції щодо її поліпшення; 

- брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться у міській 

раді, в разі розгляду на них питань роботи з документами. 

8. Завідувач архівного відділу апарату виконавчого комітету міської ради призначається 

на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку встановленому Законом 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Порядок взаємодії архівного відділу з іншими структурними підрозділами апарату 

виконавчого комітету міської ради визначається міським головою. 

Відповідальним за виконання покладених на архівний відділ завдань і функцій є 

завідувач архівного відділу  апарату виконавчого комітету міської ради. 

9. До складу документів архівного відділу входять: 



документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, 

тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами  апарату 

виконавчого комітету міської ради, та документи з кадрових питань (особового 

складу); 

науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені 

міською радою або одержані ним на законних підставах; 

фонди особового походження працівників міської ради, які відіграли певну роль в 

історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону; 

документи з різними видами матеріальних носіїв інформації організацій - 

попередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані; 

друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-

методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву закладу; 

довідковий та обліковий апарат до архівних документів. 

Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в 

архівному відділі окремо. 

10. Документи з паперовими носіями інформації передаються в упорядкованому стані від 

структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради до архівного 

відділу через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, 

встановлених Правилами. 

Науково-технічна документація передається до архівного відділу у порядку, 

встановленому державними стандартами України. 

Аудіовізуальні документи передаються до архівного відділу одразу після завершення 

їх виробництва. 

Електронні документи передаються до архівного відділу відповідно до вимог, 

встановлених Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства 

юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198. 

 

 

Секретар міської ради                                                  Валентина СИДОРУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Деражнянської міської ради 

                                                                               від       лютого 2021 р. №  ___ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про загальний відділ  апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Положення про загальний відділ апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, 

права, відповідальність і організацію роботи загального  відділу. Положення відноситься 

до безстрокових: діє до його відміни або затвердження нового документа. Зміни та 

доповнення вносяться у разі зміни нормативно-правових актів України, внутрішніх 

регламентних документів міської ради. Положення затверджується рішенням міської 

ради.  

1.2.  Загальний відділ виконавчого комітету Деражнянської міської ради (надалі – 

відділ) відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” є 

структурним підрозділом апарату виконавчого комітету міської ради, який утворюється 

міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам 

міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради.   

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про 

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

«Про захист персональних даних»,  іншими законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями 

міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим 

Положенням. 

1.4. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє з структурними підрозділами 

Деражнянської міської ради,  органами державної виконавчої влади в межах повноважень, 

передбачених цим Положенням.  

1.5. Відділ  планує та виконує свою роботу у відповідності з планами  роботи міської 

ради, її виконавчого комітету, дорученнями керівництва міської ради, функцій відділу. 

1.6.    Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 

інструкціями.  

  

II. Основні завдання загального відділу 

 

2.1. Забезпечення правильного ведення діловодства  міської ради та 

виконкому у відповідності з основними положеннями Єдиної державної системи 

діловодства, Типової Інструкції з діловодства,  регламенту міської ради. 

2.2.   Розробка на основі аналізу і впровадження заходів, спрямованих на 

вдосконалення роботи по організації діловодства в міській раді. 

2.3. Забезпечення обліку та контролю за проходженням вхідних, вихідних і 

внутрішніх документів, їх зберігання та передача в установленому порядку на архівне 

зберігання. 

2.4.  Складання узагальненої номенклатури справ міської ради та виконкому.  

2.5.  Організація роботи по підвищенню кваліфікації працівників відділу.      

 

ІІІ. Функції загального відділу відповідно до покладених на нього завдань 

 



3.1. Здійснює ведення діловодства в апараті виконавчого комітету міської ради. 

3.2. Здійснює попередній розгляд вхідних документів, приймає, реєструє і передає 

вхідні документи за призначенням, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію. 

3.3. Складає проект номенклатури справ виконавчого комітету міської ради і подає 

його на затвердження за встановленим порядком, забезпечує контроль за правильністю 

формування справ і документів відповідно до затвердженої номенклатури. 

3.4. Здійснює редагування, друкування і розмноження рішень міської ради, 

виконавчого комітету,  розпоряджень міського голови, забезпечує своєчасне доведення їх 

до відповідних відділів та інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, 

установ, організацій, службових осіб та громадян, у необхідних випадках видає з них 

копії, витяги. 

3.5. Здійснює облік і зберігання протягом встановленого строку рішень міської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, готує і здає справи до архівного 

відділу апарату виконавчого комітету міської ради. 

3.6.   Готує проекти розпоряджень та доручень міського голови, рішень міської ради,  

виконавчого комітету міської ради, віднесених до компетенції відділу. 

3.7.  Систематично удосконалює роботу з документами, розробляє заходи, 

спрямовані на удосконалення діловодства. 

3.8.  За дорученням міського голови, секретаря міської ради  перевіряє в відділах та 

інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради стан організації 

діловодства, роботи із зверненнями громадян. 

3.9. Забезпечує організаційно - технічне обслуговування прийому громадян у 

виконавчому комітеті міської ради, веде облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що до 

неї надходять. 

3.10.  Забезпечує виконання  вимог законів України «Про доступ до публічної 

інформації», «Про захист персональних даних».  

3.11. Проводить попередній розгляд письмових звернень громадян. Слідкує за 

недопущенням неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення 

громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі 

розгляду звернень іншим органам. Готує і надає міському голові, його заступникам та 

секретарю міської ради інформації про факти порушень виконавської дисципліни та 

формального ставлення до розгляду звернень громадян в відділах та інших структурних 

підрозділах виконавчого комітету міської ради. 

3.12.  Створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв, чи скарг, 

надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень. 

3.13. Приділяє особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани 

війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують 

соціального захисту та підтримки. 

3.14. Надає практичну допомогу, консультує працівників структурних підрозділів  

виконавчого комітету  міської ради з питань роботи із зверненнями громадян. 

3.15. Здійснює контроль у відділах та інших структурних підрозділах виконавчого 

комітету міської ради  за дотриманням Закону України «Про звернення громадян» та 

інших актів законодавства з питань роботи із зверненнями громадян. 

3.16. Готує звіти з питань роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

міської ради. 

3.17.  Проводить систематичний аналіз звернень громадян, вивчення їх характеру, 

розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані 

скарги. 

3.18. За дорученням міського голови, його заступників, секретаря міської ради  

надсилає структурним підрозділам міської ради,  підприємствам, організаціям і установам 



для розгляду пропозиції, заяви і скарги громадян, картки особистого прийому громадян 

для відповідного реагування, отримує від них необхідну інформацію. 

3.19. Виконує інші доручення міського голови, його заступників та секретаря міської 

ради. 

  

IV. Права загального відділу 

 

4.1. Здійснювати контроль за дотриманням регламенту міської ради, структурними 

підрозділами виконкому   в частині питань, що стосуються його компетенції. 

4.2. Перевіряти якість підготовки і оформлення документів, що подаються на підпис 

міському голові. 

4.3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього 

завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від 

посадових осіб структурних підрозділів міської ради. 

4.4. Працівники відділу, під час виконання своїх службових обов’язків, мають право 

відвідувати, відділи, інші підрозділи міської ради, безперешкодно знайомитись у них зі 

станом ведення діловодства. 

 

V. Завідуючий відділу та працівники загального відділу 

 

5.1. Загальний відділ очолює  завідувач відділу, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою з додержанням вимог Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування. 

5.2. Призначення    працівників відділу на посади, що віднесені до категорії 

посадових осіб місцевого самоврядування, здійснюється шляхом конкурсного відбору або 

за іншою процедурою, передбаченою законодавством. 

5.3. Завідувач  відділу здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і 

персонально відповідає за належну організацію роботи, за своєчасне і якісне виконання 

покладених на відділ завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників 

відділу. 

5.4. Завідувач відділу  визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками 

відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності їх 

праці. Сприяє підвищенню їх ділової кваліфікації. Представляє загальний відділ у 

відносинах з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 

організаціями, об'єднаннями громадян. 

5.5. Працівники загального відділу забезпечують своєчасне і якісне виконання 

завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, 

передбаченому законом, виконують окремі завдання і доручення керівництва міської 

ради, завідувача загального відділу міськвиконкому.  

5.6. Завідувач  відділу несе відповідальність за невиконання, неякісне або 

несвоєчасне виконання цього Положення та своїх посадових обов’язків, бездіяльність або 

невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки 

посадової особи органів місцевого самоврядування  та обмежень, пов’язаних з прийняттям 

на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.  

 

 

 

Секретар міської ради                                        Валентина СИДОРУК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Деражнянської міської ради 

                                                                               від       лютого 2021 р. №  ___ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету 

 Деражнянської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Деражнянської міської ради, утворюється 

міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкованим її 

виконавчому комітету. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського 

голови. 

1.3. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради. 

Працівників Відділу призначає на посади міський голова. Начальник відділу та 

працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та 

посадовими інструкціями. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників 

Відділу визначаються посадовими інструкціями. 

 

 2. Основні завдання відділу 

 

Основними завданнями відділу є: 

2.1  забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на 

території населених пунктів Деражнянської територіальної громади; 

2.2 аналіз стану містобудування на населених пунктів Деражнянської територіальної 

громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в 

установленому порядку генеральних  планів населених пунктів та іншої містобудівної 

документації; 

2.3 координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку 

територій, забудови населених пунктів Деражнянської територіальної громади, 

поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і 

об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; 

2.4 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, 

державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, 

здійснення контролю за їх реалізацією. 

 

3. Основні функції відділу 

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1 є спеціально    уповноваженим    органом   містобудування   та архітектури, який 

визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної 

документації на місцевому рівні; 

3.2 бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, 

подає до міської ради пропозиції з цих питань; 



3.3  готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проекту 

місцевого бюджету і подає їх на розгляд до міської ради; 

3.4 вносить пропозиції щодо необхідності  коригування генеральних планів населених 

пунктів Деражнянської територіальної громади, розроблення планів зонування територій 

та іншої містобудівної документації; 

3.5 організовує проведення громадських обговорень містобудівної документації; 

3.6 у випадках, встановлених законодавством розробляє та подає міській раді висновки  

щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб згідно з містобудівною 

документацією, забезпечує контроль за використанням і забудовою територій населених 

пунктів Деражнянської територіальної громади, а також можливість  провадження на них 

запланованої містобудівної діяльності; 

3.7  координує діяльність: 

- суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених 

пунктів Деражнянської територіальної громади, поліпшення їх архітектурного вигляду, 

збереження традиційного характеру середовища  містобудування  і об’єктів архітектурної 

та містобудівної спадщини міста Деражня, як єдиного історико-архітектурного комплексу; 

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері 

містобудування та архітектури; 

3.8  надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки; 

3.9  надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки; 

3.10 оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності; 

3.11  надає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами; 

3.12  створює і веде архів містобудівної документації; 

3.13  сприяє створенню та оновленню картографічної основи територій населених пунктів 

Деражнянської територіальної громади; 

3.14 сприяє проведенню в установленому порядку архітектурних та містобудівних 

конкурсів; 

3.15 сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та 

архітектури; 

3.16 забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг 

громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та 

вживає відповідних заходів; 

3.17 формує єдину політику щодо естетичного вигляду об’єктів архітектури в системі 

існуючої забудови населених пунктів Деражнянської територіальної громади; 

3.18 для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування при відділі 

утворюється архітектурно-містобудівна рада, яка провадить свою діяльність відповідно до 

Типового положення про архітектурно-містобудівну раду. Склад ради та положення про 

неї затверджується виконавчим комітетом Деражнянської міської ради за поданням 

начальника відділу; 

3.29 відділ виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені 

законодавчими та нормативно-правовими актами. 

 

4. Повноваження та відповідальність начальника відділу 

 

4.1. Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється  з  посади  

міським головою. 

4.2. Завідувач відділу за посадою є головним  архітектором Деражнянської територіальної 

громади. 

Завідувач відділу: 

4.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед 

Деражнянським міським головою за виконання покладених на відділ завдань; 



4.2. затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між 

спеціалістами відділу та визначає ступінь їх відповідальності, очолює та контролює їх 

роботу; 

4.3.  виносить на розгляд Деражнянської міської ради, її виконавчого комітету і міського 

голови проекти рішень та розпоряджень, пропозиції та службові запити з питань, які 

входять до компетенції відділу; 

4.4.  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  

відділу; 

4.5.   здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства. 

Головний архітектор: 

4.6. погоджує містобудівне та архітектурне проектне рішення об’єктів, розташованих в     

історичній частині  міста Деражня,  історичних  ареалах,  на  магістралях  та  площах 

загальноміського значення; 

4.7. у межах  чинного законодавства  здійснює  творчу діяльність, пов’язану з 

проектуванням    об’єктів   архітектури,   які   передбачені   для будівництва  на  території 

населених пунктів Деражнянської територіальної громади. У таких випадках  погодження 

відповідних архітектурних рішень здійснюється органами містобудування та архітектури 

вищого рівня; 

4.8. створює і очолює в необхідних випадках тимчасові творчі колективи, експертні групи 

із залученням до роботи в них архітекторів  та інших спеціалістів; 

4.9.  є головою архітектурно-містобудівної ради; 

4.10.  має печатку; 

4.11.  здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства; 

 

5. Взаємодія з іншими підрозділами 

 

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими 

органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від 

форми власності та підпорядкування, які розташовані, або діють на території 

Деражнянської територіальної громади 

 

6. Відповідальність 

 

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання 

покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством. 

7. Створення, реорганізація та ліквідація відділу 

7.1.  Створення, реорганізація та ліквідація відділу відбувається на підставі рішення 

міської  

        ради. 

7.2.  Під час проведення реорганізації відділу, установа, яка створюється, є 

правонаступником 

        його прав та обов'язків. 

 

Положення про відділ містобудування та архітектури Деражнянської міської ради 

розроблено відділом містобудування та архітектури 

 

 

Завідувач відділу 

містобудування та архітектури                                                            М. О. Юзва 

 



 

               ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Деражнянської міської ради  

від ___________2021 р. №________ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про бухгалтерський відділ апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

 

 

     1.  Положення про бухгалтерський відділ апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради  визначає завдання, функціональні обов’язки, права, відповідальність, 

організацію роботи   бухгалтерського відділу. 

 

     2. Бухгалтерський відділ    утворений    як структурний  підрозділ апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради.   

 

     3. Бухгалтерський  відділ   підпорядковується   безпосередньо міському голові. 

  

     4. Бухгалтерський відділ   у  своїй  діяльності  керується  

Конституцією  та  законами  України, указами Президента України та постановами  

Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України, 

актами Кабінету Міністрів України, наказами  Мінфіну,  іншими  актами законодавства, 

що регламентують бюджетні  відносини  і фінансово-господарську діяльність, рішеннями 

Деражнянської міської ради,   розпорядженнями міського голови,  а  також цим 

Положенням. 

 

     5. Основними завданнями бухгалтерського відділу є:  

     1) ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності 

Деражнянської міської ради та складення звітності;  

     2) відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про  

господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  

бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними 

(нематеріальними) ресурсами;  

     3) забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  

зобов'язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  

відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі 

відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;  

     4) забезпечення  контролю  за  наявністю   і   рухом   майна, використанням  

фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених 

нормативів і кошторисів;  

     5) запобігання     виникненню     негативних      явищ      у фінансово-господарській   

діяльності,   виявлення   і  мобілізація внутрішньогосподарських резервів.  

 

     6. Бухгалтерський  відділ  відповідно  до  покладених  на  нього завдань:  

     1) веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, а    також    інших   нормативно-правових   

актів   щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої 

автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;  



     2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  

а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   

встановленому законодавством;  

     3) забезпечує: дотримання бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних 

зобов'язань,  їх  реєстрації в органах Казначейства та здійснення платежів відповідно до 

взятих бюджетних зобов'язань;  

     правильність зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи;  

     ведення бухгалтерського  обліку,  складення  фінансової  та бюджетної   звітності,  

дотримання  бюджетного  законодавства  та національних  положень  (стандартів)  

бухгалтерського   обліку   в державному  секторі,  а також інших нормативно-правових 

актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими відділами  бюджетних 

установ, які підпорядковані бюджетній установі;  

     4) своєчасно подає звітність;  

     5) своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові  

платежі) до відповідних бюджетів;  

     6) проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі 

зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   

заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   

погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання 

відповідно до законодавства;  

     7) забезпечує:  

дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:  

     використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів 

під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;  

     інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  

коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;  

     дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що 

закуповуються за бюджетні кошти;  

     достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   

бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань;  

     повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та 

подаються в процесі казначейського обслуговування;  

     зберігання, оформлення  та  передачу  до  архіву   оброблених первинних  документів 

та облікових регістрів,  які є підставою для відображення  у  бухгалтерському  обліку  

операцій  та   складення звітності, а також звітності;  

     користувачів у  повному  обсязі  правдивою  та  неупередженою інформацією про 

фінансовий стан бюджетної установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів;  

     відповідні структурні  підрозділи  бюджетної  установи даними бухгалтерського обліку 

та звітності  для  прийняття  обґрунтованих управлінських    рішень,    складення   

економічно   обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг,  що можуть  надаватися  за  

плату відповідно   до   законодавства,   визначення   можливих   ризиків фінансово-

господарської діяльності;  

     8) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових 

коштів та майна, псування активів;  

     9) розробляє   та   забезпечує   здійснення   заходів   щодо дотримання та підвищення 

рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  її працівників та працівників бухгалтерських 

служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;  

     10) здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  

контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  

установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   

бюджетного законодавства.  

 



     7. Бухгалтерський відділ має право:  

     1)  встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  

бухгалтерського   відділу   структурними підрозділами Деражнянської міської ради  

первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  

здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;  

     2) одержувати  від структурних підрозділів Деражнянської міської ради та бюджетних 

установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також 

пояснення до них;  

     3) вносити Деражнянському міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку 

ведення  бухгалтерського  обліку,  складення звітності,     здійснення    поточного    

контролю,    провадження фінансово-господарської діяльності.  

 

     8.  Керівником  бухгалтерського відділу  є головний бухгалтер, який  

підпорядковується  та  є  підзвітним  міському голові.  

 

    9. Головний  бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади  міським 

головою Деражнянської міської ради в порядку встановленим Законом України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». 

 

     10.  Призначення  на  посаду  головного  бухгалтера бюджетної установи  та/або  

спеціаліста,  на  якого  покладається  виконання завдань   та   функціональних  обов’язків  

бухгалтерської  служби, здійснюється згідно з   Довідником       типових професійно-

кваліфікаційних     характеристик    посад    державних службовців  або  Довідником 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

 

     11. Прийняття  (передача)  справ  головним бухгалтером у разі призначення на посаду 

або звільнення з посади  здійснюється  після проведення  внутрішньої  перевірки стану 

бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний  

акт.  

     12. Головний бухгалтер:  

     1) організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання 

завдань, покладених на бухгалтерський відділ;  

     2) здійснює  керівництво  діяльністю  бухгалтерського відділу, забезпечує   

раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   її   працівниками   з  

урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  

під час ведення бухгалтерського обліку;  

     3) погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  

матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  

цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;  

     4) бере у разі потреби участь  в  організації  та  проведенні перевірки    стану   

бухгалтерського   обліку   та   звітності   у бухгалтерських  службах  бюджетних  установ,  

які   підпорядковані міській раді;  

     5) здійснює   у   межах   своїх   повноважень   заходи   щодо відшкодування  винними  

особами  збитків  від   нестач,   розтрат, крадіжок;  

     6) подає міському голові пропозиції щодо:  

     визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням 

особливостей діяльності Деражнянської міської ради і  технології оброблення облікових 

даних,  у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  

та  правил документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів аналітичного  

обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими операціями;  

     визначення оптимальної  структури  бухгалтерського відділу  та чисельності його 

працівників;  



     призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників бухгалтерського відділу;  

     вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського 

обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності Деражнянської міської ради;  

     створення умов  для належного збереження майна,  цільового та ефективного      

використання       фінансових,       матеріальних (нематеріальних), інформаційних та 

трудових ресурсів;  

     визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості, повернення кредитів, 

отриманих з державного або місцевого бюджету;  

     удосконалення порядку здійснення поточного контролю;  

     організації навчання  працівників  бухгалтерського відділу, з   метою  підвищення  їх 

професійно-кваліфікаційного рівня;  

     забезпечення бухгалтерського відділу    нормативно-правовими актами,  довідковими  

та  інформаційними  матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення 

звітності;  

     7) підписує звітність та документи, які є підставою для:  

     перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);  

     проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;  

     приймання і видачі грошових коштів;  

     оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;  

     проведення інших господарських операцій;  

     8) відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з   порушенням   

встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що 

проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  міського голову про встановлені 

факти порушення бюджетного законодавства;  

     9) здійснює контроль за:  

     відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що 

проводяться Деражнянською міською радою;  

     складенням звітності;  

     цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  

інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;  

     дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та 

нерухомого майна бюджетної установи;  

     правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  

послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  

товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі 

договорів оренди;  

     відповідністю взятих   бюджетних   зобов'язань    відповідним бюджетним   

асигнуванням,  паспорту  бюджетної  програми   та відповідністю платежів взятим 

бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;  

     станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства дебіторської   

заборгованості ;  

     додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення попередньої оплати 

товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;  

     оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування 

активів;  

     розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та підвищення  рівня   

фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників бухгалтерського відділу;  

     усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених 

державними органами;  

     10) погоджує   документи,   пов'язані   з  витрачанням  фонду заробітної  плати,  

встановленням  посадових  окладів,  надбавок та премій працівника;  

     11) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.  



 

     13. Головний   бухгалтер   у  разі  отримання  розпорядження  вчинити  дії,  які  

суперечать законодавству,   інформує   у   письмовій   формі  міського голову  про 

неправомірність такого розпорядження,  та  керівника  органу Казначейства   за   місцем   

обслуговування   Деражнянської міської ради відповідне повідомлення.  

     Керівник  органу  Казначейства  розглядає  в  триденний строк отримане  повідомлення  

та  здійснює  у  разі  встановлення  факту порушення    бюджетного   законодавства   

заходи   відповідно   до законодавства.  

 

     14. Головний бухгалтер або особа,  яка його заміщує,  не може отримувати 

безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні 

цінності.  

 

     15. Працівники бухгалтерського відділу,  які  призначаються  на посаду   та   

звільняються   з  посади  у  порядку,  встановленому Законом України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування».  

 

     16. У   разі   тимчасової  відсутності  головного  бухгалтера (відрядження,  відпустки,  

тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його  обов'язків  покладається  на 

заступника головного бухгалтера,  а у разі відсутності заступника головного  бухгалтера 

відповідно  до  розпорядження міського голови - на іншого працівника бухгалтерського 

відділу.  

 

     17. Оцінка  виконання  головним бухгалтером своїх повноважень проводиться 

відповідно до порядку, встановленого законодавством.  

 

     18. Головний бухгалтер у  разі  невиконання  або  неналежного виконання  покладених  

на  нього повноважень несе відповідальність згідно із законами. 
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