
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                                                                                                             
від 15 грудня 2020 року                 № 01                                                                   
 

Про затвердження регламенту  

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради 
 
 

Відповідно до статей 51, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради   
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити регламент виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                        Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                  Тур’є-Реметівської сільської ради 

                                                                                                  від 15.12.2020 року № 01 

 

  

РЕГЛАМЕНТ 

виконавчого комітету та виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Загальні положення 
1.1. Порядок діяльності виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради і 

посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями сільської 

ради та даним Регламентом. 

1.2. Регламент виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради затверджується 

рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення 

змін і доповнень до регламенту. Регламент, зміни і доповнення до нього попередньо 

розглядаються на засіданні виконавчого комітету.  

У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень 

окремих положень даного регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні 

виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. 

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства 

України, діють норми чинного законодавства України.  

1.3. Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів ради (надалі – 

Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого 

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

1.4. Дотримання Регламенту 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 Тур’є-Реметівського 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 виконавчі 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 Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади мають право  

відвідувати засідання виконавчих органів Тур’є-Реметівської 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 відділ  документообігу, організаційної, інформаційної 

роботи та звернень громадян 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 у мережі Інтернет.  

1.17.  Проекти актів та акти виконавчих органів Тур’є-Реметівської 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 Тур’є-

Реметівської сільської ради у строки, визначені законодавством.  

1.18.  Відділ документообігу, організаційної, інформаційної роботи та звернень 

громадян 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 рішень 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 Тур’є-Реметівський сільський голова. 

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

заступників голови громади, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а 

також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До 

складу виконкому за посадами водять секретар та старости Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

приймається рішенням Тур’є-Реметівської 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 з відшкодуван-

ням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, 

пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів 

місцевого бюджету.  

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 відповідної ради;  

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів 

ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

Тур’є-Реметівської 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.  

2.8.  Голова громади не пізніше 20 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 голови громади організацію та скликання засідань 

забезпечує секретар ради.  



2.10. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані 

виконкому та голові громади. Керівники виконавчих органів ради призначаються 

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

них 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 голову громади 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 10 числа місяця, що передує 

наступному кварталу, подають у відділ  документообігу, організаційної, інформаційної 

роботи та звернень громадян 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 роботи 

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 затверджується рішенням 

виконавчого комітету.  



3.11. Копії рішення про план роботи виконавчого комітету організаційний 

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

депутатам, членам виконкому.  

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. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету 

здійснюється заступниками  голови громади (відповідно до розподілу обов'язків). 

Виконавчі органи ради до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 

подають в організаційний відділ інформацію про виконання плану роботи за 

попередній квартал. 

3.14. 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.  

3.15. Плани роботи виконавчих органів можуть бути місячними, 

квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої 

необхідності та ефективності управління. Рішення про періодичність планування 

роботи виконавчого органу приймає його керівник.  

3.16. 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 . 

3.17. Звітування. 

3.17.1. 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 передує місяцю 

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.  

3.17.2. 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. 

3.17.3. 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 акту, 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 організаційний 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 заступники  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);  

- голова громади; 

- секретар ради; 

- заступники голови громади (згідно із функціональним розподілом 

повноважень); 

- члени виконавчого комітету;  

- постійна комісія ради; 

- 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 керуючому 

справами 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 примірника проектів рішень аркуш, що містить візи та позиції 

відповідальних осіб.  

4.2.12. Візування відбувається у такій послідовності:  

- відповідальний виконавець; 

- керівник юридичного відділу (юрист), а за наявності юристів у 

відповідальному підрозділі виконавчого органу ради – юрист такого підрозділу;  

- керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;  

- керівник організаційного відділу виконкому;  

- керівники інших виконавчих органів, компетенції яких стосується питання, 

за яким підготовлено проект рішення;  

- відповідний заступник голови громади (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. Юридичний відділ (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 голова громади. 

Організаційний відділ  надсилає розпорядження голови громади про призначення засідань 

виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету, депутатам 

ради, акредитованим ЗМІ. 

4.3.2. Засідання виконавчого комітету  ради проводяться не менше одного 

разу на місяць.  

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

відсутності – секретар ради. Підготовку питань для розгляду виконавчим 

комітетом організовують та контролюють заступники голови громади 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.  Голова громади 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 організаційним відділом під керівництвом голови громади (секретаря 

ради – у разі його відсутності).  

4.4.2. 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, а також 

акредитованим ЗМІ. 

4.5. Порядок проведення засідання виконавчого комітету  
4.5.1. Засідання виконавчого комітету ради є правомочним, якщо в ньому 

бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.  

4.5.2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради голова громади, а в 

разі його відсутності – секретар ради. 

4.5.3. 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.  

4.5.4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у 

протоколі.  

4.6. Проведення засідання виконкому  

4.6.1. 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.  

4.6.2. 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.  

4.6.3. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно 

у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання 

стихійного лиха, виконання рішень суду.  

4.6.4. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування. 

4.6.5. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора 

проекту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку 

денного є обов’язковим.  



4.6.6. 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.  

4.6.7. 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.  

4.6.8. 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. 

4.6.9. 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.  

4.6.10. 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. 

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

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

посадових осіб Тур’є-Реметівської 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.  

4.6.12. 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.  

4.7. Скорочене обговорення.  

4.7.1. 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.  

4.7.2. 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.  

4.8. Голосування.  

4.8.1. 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.  

4.8.2. 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.  

4.8.3. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора 

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

повторне голосування з відповідним обґрунтуванням. 

4.8.4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод 

під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без 

додаткового обговорення.     

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

вигуки заборонені. 

4.8.6. 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.  

4.8.7. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу 

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

4.8.8. 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. 

4.8.9. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється 

членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється 

відкритим 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.  

4.9. Особливості позачергових засідань . 

4.9.1. 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.  

4.10. Фіксування засідання виконавчого комітету.  

4.10.1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу 

здійснюють працівники організаційного відділу. Організаційний відділ 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. 

4.10.2. Протоколи засідань виконкому підписує  голова громади або 

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

засвідчуються гербовою печаткою виконкому.  

4.10.3. Після підписання протоколу організаційний відділ надсилає 

виконавчим органам  ради, іншим виконавцям витяги з протоколу – ухвалені 

виконкомом доручення з окремих питань, завірені печаткою організаційного 

відділу. Протоколи засідань виконавчого комітету ради та оригінали рішень 

виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі протягом 2 років, після 

чого передаються в архівний відділ ради.  

4.10.4. У разі прийняття рішення про здійснення звукозапису, Інтернет -

транслювання, - його забезпечують працівники організаційного відділу. 

Звукозаписи засідань виконавчого комітету зберігаються в організаційно му відділі 

протягом 6-ти місяців з дати проведення засідання, після чого знищуються.  

4.10.5. За наявності організаційної можливості записи Інтернет-транслювання 

зберігається у відкритому доступі сервісу YouTubе.com, при цьому на сайті ради 

завантажуються відповідні посилання на відеофайли. 

 

5. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за 

виконанням рішень. 

5.1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому 

голова громади (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 (нумерація ведеться з початку 

року). 

5.4. Організаційний 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 організаційного відділу, 



надсилаються виконавчому органу  ради - розробнику документа, заступнику 

голови громади (відповідно до розподілу обов'язків), відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності, фінансовому відділу.  

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 

Тур’є-Реметівської 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 їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи 

змінені виконкомом після їх виконання. 

5.8. Контроль. Контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету 

здійснюють постійні комісії ради.  

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

покладається на  голову громади та секретаря ради.  

5.8.2. 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.  

5.8.3. 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 

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


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 на організаційний відділ ради.  

Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження 

результативності регуляторного акту є керівник підрозділу – розробника 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), заступники  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 загальносіль -

ських 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), відділу обліку та звітності, управлінню фінансів та бюджету.  

6.23. Організаційний відділ 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 заступники  голови громади, представники виконавчих органів  ради, 

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

та/або юридичних осіб, не підвідомчих  раді, громадських організацій, ф ізичні 

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 постійне оновлення 

інформації на веб-сайті ради (за наявності) та оприлюднення інформації у ЗМІ.  

8.2. Організаційний відділ 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 п’ятницю з 08.00 до 17.00; 

- обідня перерва з 12.00 до 13.00. 

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 

Тур’є-Реметівської 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. Робочі кімнати, розташовані в адміністративних приміщеннях  ради, у 

яких зберігаються документи основної діяльності ради та її виконавчих органів, 

значні матеріальні цінності, на неробочий період здаються під охорону. В разі 

відсутності технічних засобів охорони двері вказаних приміщень опечатуються.  

9.5. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну 

відповідальність за збереження та належне використання майна та інших 

матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).  

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                       Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

УКРАЇНА 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                                                                                                                 

від 15 грудня 2020 року                    № 02                                                                   

 

Про затвердження Положення  

про преміювання та надання  

матеріальної  допомоги працівникам  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

З метою стимулювання особистого вкладу працівників сільської ради в 

загальні результати роботи, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 

та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про 

умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої 

влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, 

судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 

2016 р. № 500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», керуючись 

ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

   

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам Тур’є-Реметівської сільської ради, згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 20.01.2016 

року № 15 «Про затвердження «Положення про преміювання працівників Тур’я-

Реметівської сільської ради VII скликання та інші грошові виплати, передбачені 

законодавством». 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконкому сільської ради Михайла Бігана.  
         

 

                                      

Сільський голова                                        Надія ДЕВІЦЬКА 
 



                                                                                                                                 Додаток  

                                                                                                           до  рішення Тур’є-Реметівської                         

                                                                                                           сільської ради                                

                                                                                                           від 15.12.2020 року № 02   

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Тур’є-Реметівської сільської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України,  Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України  «Про оплату 

праці»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1993 р. № 1049 «Про 

«Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших 

державних органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 «Про умови 

оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, суддів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 500 «Про 

затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань» і вводиться  з метою забезпечення стимулюючого 

впливу преміювання на ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни і є 

єдиною підставою для виплати премії та надання матеріальної допомоги працівникам Тур’є-

Реметівської сільської ради та її виконавчих органів. 

 

1.2. Положення визначає джерела, умови, показники і порядок преміювання сільського 

голови, секретаря ради, заступників сільського голови, керуючого справами, начальників 

відділів та секторів, спеціалістів, службовців, працівників структурних підрозділів 

виконавчих органів ради (відділів, секторів), старост, службовців, технічних працівників та 

надання їм матеріальної допомоги. 

 

1.3. Премія за цим Положенням – заохочувальна фінансова виплата, пов'язана з виконанням 

службових завдань і функцій, особистим вкладом у загальні результати роботи, розмір якої 

залежить від складності та умов виконуваної роботи, результативності праці та наявності 

коштів. 

1.4. Премії за цим Положенням виплачуються в грошовій формі у відсотках до 

середньомісячної заробітної плати конкретного працівника. 

1.5. Преміюванню підлягають працівники, визначені в пункті 1.2 цього Положення, з дати їх 

призначення на посаду. Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним 

терміном здійснюється після закінчення цього строку з дня визнання працівника таким, що 

пройшов випробування. 



1.6. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який проводиться преміювання, премія 

не виплачується, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися в зв’язку із 

закінченням терміну повноважень, за станом здоров'я чи перейшли на іншу роботу в порядку 

переводу. 

1.7. Преміювання сільського голови, його заступників, секретаря ради, керуючого справами 

виконкому сільської ради та старост здійснюється згідно з вимогами абз.2 та абз.3 п.6 

Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

(зі змінами). 

2. Визначення фонду преміювання 

2.1. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на 

утримання працівників виконавчого комітету, службовців та технічних працівників, 

затвердженого у встановленому порядку, за рахунок коштів сільського бюджету.  

 

2.2. Річний фонд преміювання створюється під час формування бюджету Тур’є-Реметівської 

сільської ради у розмірі пропорційно загального фонду оплати праці, але не менш як 10 

відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці відповідно до Положення про 

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Тур’є-Реметівської сільської 

ради, її відділів, секторів.  

3. Показники преміювання та визначення розміру премії 

3.1. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської ради. Преміювання 

працівників сільської ради здійснюються за розпорядженням сільського голови на підставі 

оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків і завдань. 

3.2. Премії нараховуються за фактично відпрацьований робочий час у межах наявного фонду 

преміювання та економії фонду оплати праці і виплачується одночасно із виплатою 

заробітної плати за поточний місяць. 

 

3.3. Премії не нараховуються за період знаходження працівника у відпустках всіх видів, 

передбачених чинним законодавством, тимчасової непрацездатності, підтвердженої 

лікарняним листком або довідкою відповідної лікувальної установи, відрядженим на навчан-

ня з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон. 

 

3.4. За час виконання обов'язків за вакантною посадою або за посадою тимчасово відсутнього 

працівника премія нараховується, виходячи із заробітної плати за основною (постійною) 

посадою. 

3.5. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам 

враховуються такі показники: 

- належне, якісне і своєчасне виконання обов’язків, визначених для відповідних категорій 

працівників у посадових інструкціях, розподілі обов’язків і доручень безпосереднього 

керівника; 

- суворе дотримання чинного законодавства; 



- дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- своєчасний і якісний розгляд та вирішення документів органів місцевого самоврядування, а 

також письмових та усних звернень громадян, підприємств, установ та організацій; 

 

- своєчасна і якісна підготовка документів за дорученням сільського голови; 

 

- підвищення фахового рівня, вдосконалення форм і методів роботи, що випливають з вимог 

Конституції України, Законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів місцевого самоврядуван-

ня. 

- інших показників, що направлені на підвищення авторитету органів місцевого 

самоврядування; 

- взаємозаміна та взаємодопомога в колективі  при вирішенні питань, що забезпечують 

ефективність роботи виконавчого апарату сільської ради. 

3.6. За виконання особливо важливої роботи, доручень керівництва сільської ради окремим 

працівникам може надаватись премія у більших розмірах, ніж у середньому по виконавчому 

комітету сільської ради. 

 

3.7. При наявності економії фонду оплати праці працівникам виплачуються додаткові премії:  

- з нагоди державних та професійних свят;  

- з нагоди ювілейних дат; 

 

3.8. Працівники позбавляються щомісячної премії частково або в повному обсязі з ініціативи 

сільського голови або за поданням начальників відділів виконавчого комітету сільської ради: 

за неналежне або несвоєчасне виконання функціональних завдань; порушення трудової 

дисципліни, що відповідним чином підтверджено документально (оформлені доповідна чи 

пояснювальна записки на ім'я сільського голови, дисциплінарне стягнення, застосоване у 

встановленому порядку) за місяць, в якому ними допущено порушення. 

 

3.9. У разі винесення працівнику дисциплінарного стягнення (догани) або заходу 

дисциплінарного впливу (попередження про неповну службову відповідність), премії до 

нього не застосовується протягом всього строку дії дисциплінарного стягнення. 

3.10. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у 

разі недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань. 

4. Порядок преміювання 

4.1. Розрахунок загальної суми коштів, що спрямовується на преміювання працівників 

сільської ради за відпрацьований місяць, виконує щомісяця до 25 числа фінансовий відділ 

сільської ради і подає на розгляд сільському голові. 

4.2. Оцінювання показників роботи секретаря ради, заступників сільського голови, керуючого 

справами, начальників відділів, секторів, старост з метою нарахування премії проводить 

сільський голова. 



4.3. Пропозиції про преміювання спеціалістів та службовців, які працюють у секторах, 

відділах виконавчого комітету сільської ради готуються керівниками цих секторів, відділів і 

подаються для затвердження  сільському голові. 

4.4. Після розгляду пропозицій сільським головою, головний бухгалтер сільської ради готує 

розпорядження про преміювання і передає його на затвердження сільському голові у 

поточному місяці. 

4.5. Премія нараховується і виплачується відділом бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності кожного місяця за фактично відпрацьований працівниками час у межах наявних на 

ці цілі коштів з урахуванням посадового окладу, надбавки за вислугу років та ранг посадової 

особи органу місцевого самоврядування у відсотках. 

4.6. Для заохочення працівників при наявності невідкладних заходів та при виконанні 

непритаманних робіт (не передбачених Положенням про відділ, посадовою інструкцією), 

робіт з більшою напруженістю під час виконання посадових обов’язків – розмір премії може 

бути збільшено. В такому випадку сільському голові подається подання з обґрунтуванням 

необхідності збільшення розміру премії. 

4.7. Преміювання сільського голови здійснюється в межах затверджених видатків на оплату 

праці та згідно рішення сесії Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Порядок  надання матеріальної допомоги 

5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

(зі змінами) надається за заявою працівника та на підставі розпорядження сільського голови і 

виплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток. 

5.2. Матеріальна допомога працівникам для вирішення соціально-побутових питань 

надається у розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати в межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті на утримання апарату сільської ради на підставі 

розпорядження сільського голови за заявою працівника та наявністю стажу його роботи в 

сільській раді не менше 6 місяців. 

5.3 Матеріальна допомога на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових сільському 

голові виплачується за рішенням сесії Тур’є-Реметівської сільської ради  

5.4. Питання щодо надання матеріальної допомоги працівникам, які зайняті обслуговуванням 

органів місцевого самоврядування, вирішується сільським головою і виплачується у розмірі 

окладу. 

6. Виплата надбавки за високі досягнення  у праці або за виконання особливо важливої 

роботи 

6.1. Виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої 

роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) надається і виплачується на 

підставі розпорядження сільського голови в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з 



урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за 

вислугу років. 

7. Прикінцеве положення 

 

7.1. Спори щодо визначення розміру, нарахування і виплати премії, надання матеріальної 

допомоги розглядаються та вирішуються у встановленому законодавством порядку. 

7.2. Конкретний розмір премії граничними розмірами не обмежується. 

7.3. Працівник, не згідний з рішенням про преміювання, може оскаржити його до прийняття 

розпорядження сільському голові, а після прийняття розпорядження – до суду в 

установленому чинним законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                                           

                                                                                                                        

від 15 грудня 2020 року                     № 03 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про посадову інструкцію старости  

 

 

 

 Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити посадову інструкцію старости згідно додатку.  

 2. Керуючому справами виконкому сільської ради ознайомити всіх 

старост сільської ради під розпис з посадовою інструкцією старости.  

 3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконкому сільської ради Михайла Бігана.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 



                                                                          Додаток 

                                                                                       до рішення виконкому сільської ради  

                                                                                       від 15.12.2020 р. № 03 

 

Посадова інструкція старости  

 

І. Загальні положення 

     1.1.Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та 

відповідальність старости Тур’є-Реметівської територіальної громади . 

     1.2.Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, 

затверджується сільською радою на строк її повноважень та представляє 

інтереси відповідного села(сіл), що входять до складу Тур’є-Реметівської 

територіальної громади. 

     1.3.У службовій діяльності староста керується Конституцією України, 

законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом 

Тур’є-Реметівської сільської ради, актами органів місцевого самоврядування  

територіальної громади, цією посадовою інструкцією та вирішує за 

дорученням сільського голови та виконавчого комітету інші питання, 

пов’язані з діяльністю ради та її органів. 

     1.4.Староста є членом виконавчого комітету сільської ради за посадою і 

працює в ній на постійні основі. 

     1.5.Староста при здійсненні наданих повноважень є відповідальний і 

підзвітній раді та підконтрольний сільському голові. 

     1.6.На старосту поширюється обмеження визначені Законом України 

«Про запобігання корупції». 

      1.7.Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням 

повноважень Тур’є-Реметівської сільської ради восьмого скликання. 

Повноваження старости можуть бути достроково припинені в інших 

випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 Староста відповідно до покладених на нього завдань зобов’язаний: 

2.1. Представляти інтереси жителів відповідного села (сіл) у 

виконавчих органах Тур’є-Реметівської сільської ради, дотримуватися 

Конституції та законів України, статуту територіальної громади, регламентів 

ради та  виконавчого комітету ради, розпоряджень сільського голови та 

інших актів ради. 

2.2. Брати участь у пленарних засіданнях  Тур’є-Реметівської сільської 

ради, та засіданнях її постійних комісій. 

2.3. Сприяти жителям відповідного села(сіл)  територіальної громади у 

підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування. 

2.4. Брати участь в організації виконання рішень сільської ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на відповідній 

території  та у здійсненні контролю за їх виконанням. 



2.5. Брати участь у підготовці програмних та прогнозних документів 

громади, підготовці проєкту бюджету, у тому числі:  

подавати пропозиції до проєкту стратегії розвитку територіальної 

громади, програмних документів на середньостроковий період, програми 

соціально – економічного та культурного розвитку громади; 

подавати пропозиції виконавчим органам ради (головним 

розпорядникам бюджетних коштів) до прогнозу місцевого бюджету та 

проєкту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, 

що стосуються відповідного села (сіл). 

2.6. Вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з 

питань діяльності на території відповідного села (сіл) виконавчих органів 

сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх 

посадових осіб, а також: 

готувати проєкти рішень виконкому та вносити їх для подальшого 

розгляду;  

брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради та ухваленні ним 

рішень (голосувати);  

бути доповідачем чи співдоповідачем з питань, внесених до порядку 

денного засідання виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів 

жителів відповідного села (сіл);  

вносити пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень 

виконавчого комітету або про їх доопрацювання тощо. 

2.7. Брати участь у підготовці проєктів рішень сільської ради, що 

стосуються майна територіальної громади, розташованого на території 

відповідного села(сіл). 

2.8. Брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів 

комунальної власності, розташованих на території відповідного села(сіл). 

2.9. Отримувати від виконавчих органів сільської ради, підприємств, 

установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, 

документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень. 

2.10. Сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації 

населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань 

та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого 

значення у відповідному селі. 

         2.11. Сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення 

відповідного села(сіл): 

надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у 

виконанні ними своїх завдань та повноважень, зокрема, щодо розробки та 

затвердження положення про орган самоорганізації населення, легалізації 

органу самоорганізації населення, організації його діяльності та реалізації 

повноважень. 

2.12. Забезпечувати представництво сільської ради та сільського голови 

на території відповідного села(сіл) та з цією метою: 



вести прийом жителів відповідного села(сіл) згідно з графіком, 

затвердженим розпорядженням сільського голови з урахуванням пропозицій 

старости;  

здійснювати моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів 

жителів відповідного села(сіл) у сфері  соціального захисту, культури, освіти, 

фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації 

ними права на працю, медичну допомогу, на безпеку та інших прав, вживати 

заходи для відновлення порушених прав та інтересів жителів громади; 

вести облік та узагальнювати пропозиції жителів відповідного села 

(сіл) з питань соціально-економічного та культурного розвитку громади, 

соціального, побутового, транспортного та іншого обслуговування його 

жителів; 

приймати від жителів відповідного села(сіл) звернення, адресовані 

сільській раді та її посадовим особам, передавати їх для реєстрації та обліку 

до ради у строк, не пізніше наступного дня після надходження; 

брати участь у розгляді заяв, скарг та пропозицій громадян та 

юридичних осіб, які надійшли на його розгляд; складати листи-пропозиції 

щодо їх розгляду; складати листи-запити до підприємств, установ, 

організацій комунальної власності та їх посадових осіб з метою отримання 

необхідної інформації, документів та матеріалів, необхідних для їх 

вирішення; направляти отримані заяви, скарги та пропозиції громадян та 

юридичних осіб на розгляд сільської ради, а також здійснювати контроль за 

їх виконанням; 

вести погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах 

відповідного населеного пункту, у тому числі облік особистих селянських 

господарств; надавати виписки з погосподарських книг. 

2.14. Вживати заходи щодо здійснення контролю за станом 

благоустрою населених пунктів та інформувати сільського голову, виконавчі 

органи сільської ради про його результати, а також:  

сприяти проведенню на території відповідного села(сіл) заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з 

благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, 

вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнання дитячих і спортивних 

майданчиків, тощо; 

здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного  

села (сіл) громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями 

ради правил з питань благоустрою території населених пунктів 

територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на 

ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо; 

здійснювати самоврядний контроль за станом благоустрою та 

утриманням територій відповідних населених пунктів, інженерних споруд та 

об’єктів підприємств, установ та організацій; 

вживати заходи щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, 

повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходи по 

встановленню приналежності такого майна. 



2.15. Надавати адміністративні послуги, в тому числі соціального 

характеру, у порядку та на умовах визначених чинним законодавством 

України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету: 

видавати довідки у визначених чинним законодавством, рішеннями 

сільської  ради та її виконавчого комітету випадках; 

приймати заяви, інші документи, складати акти обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї та передавати зазначені документи до 

відповідних органів соціального захисту населення для призначення 

(відновлення) державних соціальних допомог/соціальних виплат; 

2.16. Вчиняти нотаріальні дії, визначені частиною першою статті 37 

Закону України “Про нотаріат” (крім дій, передбачених пунктами 6-7 

частини першої статті 37 цього закону); 

2.17. Здійснювати моніторинг сплати податків і зборів суб’єктами 

оподаткування на території, що є підпорядкованою старості (зокрема, 

земельного податку, податку на майно, відмінне від земельної ділянки, 

платежів за користування землею та іншим майном комунальної власності 

територіальної громади ); 

2.18. Здійснювати моніторинг за додержанням законодавства про 

працю та зайнятість населення в установах та організаціях, що не 

перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які 

використовують працю найманих працівників, проводити профілактичну та 

роз’яснювальну щодо необхідності легалізації робочих місць. У разі 

необхідності та за наявності підстав виступати з ініціативою щодо 

проведення відповідних перевірок з цих питань; 

2.19. Здійснювати заходи щодо організації роботи старости та з цією 

метою:  

Забезпечувати зберігання офіційних документів Тур’є-Реметівської 

сільської ради, пов'язаних з діяльністю  старости відповідного села(сіл), 

забезпечувати доступ до них осіб у встановленому законом порядку; 

вести облік заяв, скарг та пропозицій, адресованих сільській  раді, її 

виконавчому комітету, виконавчим органами та їх посадовим особам (у т.ч. 

старості), а також документів особистого прийому громадян з передачею їх 

до загального відділу сільської  ради для введення їх в єдиний документообіг 

сільської ради у порядку, визначеному сільською  радою; 

дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими 

актами України, статутом  територіальної громади, іншими актами сільської 

ради та її виконавчого комітету; 

шанобливо ставитися до жителів відповідного  населеного пункту  та 

їхніх звернень до Тур’є-Реметівської сільської ради, її виконавчого комітету, 

виконавчих органів та посадових осіб. 

2.20. Староста може здійснювати інші повноваження, визначені 

законами, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету та сільського  

голови.  

 

 



3. Права 

Староста має право: 

3.1. Представляти жителів відповідного села(сіл) в сільській раді, її 

виконавчому комітеті та виконавчих органах. 

3.2. Брати участь у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних 

та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що стосуються 

інтересів жителів сіл відповідного населеного пункту. 

3.3. На гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, 

засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів 

відповідного села(сіл). 

3.4. Одержувати від виконавчих органів сільської ради, підприємств, 

установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, 

документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень. 

3.5. Погоджувати проєкти рішень ради щодо розпорядження майном 

комунальної власності територіальної громади, яке розташоване на території 

відповідного села(сіл). 

3.6. Вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого 

комітету ради з питань, які стосуються інтересів жителів відповідних 

населених пунктів, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти 

заяв та звернень жителів відповідних населених пунктів з питань, що 

стосуються інтересів відповідного населеного пункту чи інтересів 

територіальної громади загалом. 

3.7. Порушувати перед радою та її виконавчим комітетом питання про 

необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради 

та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності, що розташовані на території відповідного села(сіл). 

3.8. Вносити пропозиції сільському голові та/або сільській  раді щодо 

усунення порушень прав та інтересів жителів відповідного населеного 

пункту керівниками  підприємств, установ і організацій незалежно від форми  

3.9. Звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень 

громадського порядку, правил благоустрою, вчинення інших протиправних 

дій на території відповідного села (сіл). 

 

4. Відповідальність 

Несе відповідальність за: 

      4.1. Неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, 

передбачених цією посадовою інструкцією. 

       4.2. Розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі 

підчас виконання обов’язків, службової інформації, недотримання норм 

розпоряджень та інструкцій щодо роботи з документами, що містять 

службову інформацію. 

      4.3. Підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей. 

      4.4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, етичних 

норм, трудової дисципліни, норм охорони праці, протипожежної безпеки. 

      4.5. Перевищення своїх повноважень.  



      4.6. Шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости- в межах, визначених 

чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України. 

      4.7. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

 

5. Повинен знати та вміти застосовувати: 

    5.1. Конституцію України, інші акти законодавства України, що 

регулюють діяльність старости. 

    5.2. Державну мову на рівні ділового спілкування та практичного 

застосування. 

    5.3. Порядок вчинення нотаріальних дій. 

    5.4. Правила ведення діловодства. Порядок систематизації, обліку і 

ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій. 

    5.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

    5.6. Норми і вимоги з охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежної безпеки. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                  Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                            

Від  15 грудня 2020  року                   № 04                                                                                                                    

 

Про покладання обов’язків щодо вчинення 

нотаріальних дій, державної  реєстрації актів  

цивільного стану та відповідальності за  

зберігання бланків свідоцтв, покладення  

повноважень щодо складання протоколів  

у справах про адміністративні правопорушення  

у виконавчому комітеті сільської ради 

 

Відповідно до статей 245 і 1252 Цивільного кодексу України, статей 37, 

40 Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріально 

посвідчених» від 15.06.1994 № 419, Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 2206/5, Сімейного кодексу 

України, статті 4 та частини 2 статті 6 Закону України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану», Правил державної реєстрації актів 

цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції 

України від 18.10.2000  № 52/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

18.10.2000 за № 719/4940, та на виконання вимог пункту 3.2 розділу ІІІ Порядку 

ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну 

реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року № 1578/5, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 року за № 

1845/22157, пункту 17 частини 1 статті 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та статті 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2398-17


1. Покласти обов’язки вчинення нотаріальних дій, у виконкомі сільської 

ради на керуючого справами виконавчого комітету сільської ради Михайла 

Бігана. 

2. Покласти обов’язки щодо державної реєстрації актів цивільного стану 

та зберігання свідоцтв про державну реєстрацї актів цивільного стану на 

керуючого справами виконавчого комітету сільської ради Михайла Бігана. 

3. Покласти повноваження щодо складання протоколів у справах про 

адміністративні правопорушення за надання неправдивих відомостей органам 

державної реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасну реєстрацію 

народження дитини на керуючого справами виконавчого комітету сільської 

ради Михайла Бігана. 

 

 

 

 

 

  

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                            

Від  15 грудня 2020 року                     № 05                                                                                                                    

 

Про покладання обов’язків із вчинення 

нотаріальних  дій,  реєстрації  місця 

проживання та зняття з реєстрації місця  

проживання, вчинення дій щодо ведення  

військового та погосподарського обліку 

у виконавчому комітеті сільської ради 

 

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

Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про оборону України», 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України 

«Про державну статистику», Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   
ВИРІШИВ: 

 

1. Уповноважити старост сіл, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 01.12.2020 р. №11 «Про затвердження старост Тур’є-

Реметівської сільської ради», як посадових осіб органу місцевого самоврядуван-

ня Тур’є-Реметівської сільської ради: 

1.1. Вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 1, 2 статті 37 Закону 

України «Про нотаріат», а саме: 

- засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; 

- засвідчення справжності підпису на документах; 

1.2. Проводити державну реєстрацію місця проживання та зняття з 

реєстрації місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України №27 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації місця 



проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру»; 

1.3. Забезпечити ведення військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників згідно Закону України «Про оборону України», Закону України 

«Про військовий обов’язок і військову службу»; 

1.4. Здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території 

сіл, у яких вони призначені старостами. 

2. Для здійснення своїх повноважень старости можуть використовувати 

гербову печатку та штампи відповідної сільської ради до моменту припинення 

діяльності сільських рад як юридичних осіб. 

3. Дії, передбачені у пп. 1.1. – 1.4. п. 1 цього рішення, можуть вчинятися 

лише на території відповідних сіл, у яких особи призначено старостами, 

відповідно до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради від 01.12.2020 р. №11 

«Про затвердження старост Тур’є-Реметівської сільської ради». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Надію Девіцьку.  

 

  

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 
 



 

 

УКРАЇНА 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                     

від 15 грудня 2020 року                     № 06 

 

Про  призначення уповноваженої особи,  

відповідальної за організації та проведення  

процедур закупівель/ спрощених закупівель  

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської  

ради, затвердження Положення про уповноважену  

особу, відповідальну за організацію та проведення  

закупівель/ спрощених закупівель в  

Тур’є-Реметівській сільській раді 

 

 З метою забезпечення максимальної ефективності використання та 

економії бюджетних коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі 

товарів, робіт та послуг, керуючись Законами України «Про публічні 

закупівлі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Примірного 

положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» від 

30.03.2016 р. № 557, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити уповноваженою особою, відповідальну за організацію та 

проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель виконавчого в Тур’є-

Реметівській сільській раді спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Полонську Тетяну. 

2. Затвердити положення про уповноважену особу, відповідальну за 

організацію та проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель в Тур’є-

Реметівській сільській раді, згідно з додатком 1. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера, 

завідувача відділом бухгалтерського обліку та звітності сільської ради Марію 

Коряк.  
 

 

 

Сільський голова                                                          Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 



                                                                                       Додаток 1 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          сільської ради №06  від 15.12.2020 р. 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення 

процедур закупівель/ спрощених закупівель в Тур’є-Реметівській 

сільській раді 

 

1. Загальні положення 
 
1.1. Це Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та 

проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель у Тур’є-Реметівській 

сільській раді (далі Положення) розроблено відповідно до статей 11 і 14 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Примірного 

положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» від 

30.03.2016р. №557. Положення визначає правовий статус, загальні організаційні 

та процедурні засади діяльності уповноваженої особи, а також її права, 

обов’язки та відповідальність. 

1.2. Уповноважена особа – службова (посадова) чи інша особа, яка є 

працівником сільської ради і визначена відповідальною з питань організації та 

проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель згідно з Законом 

України «Про публічні закупівлі» на підставі рішення виконавчого комітету. 

1.3. Замовник –  Тур’є-Реметівська сільська рада. 

1.4. Метою діяльності уповноваженої особи (далі особа) є організація та 

проведення процедур закупівель/ спрощених закупівель товарів, робіт і послуг 

в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості. 

1.5. Спрощена закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг, 

вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. гривень та є меншою 200 тис. 

гривень для товару (товарів), послуги (послуг), та 1,5 мільйона гривень для 

робіт, якщо інше не передбачено Законом. 

1.6. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом України «Про 

публічні закупівлі», іншими нормативно-правовими актами з питань публічних 

закупівель та цим Положенням. 

 

2. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої  особи 

 

2.1. Уповноважена особа призначається рішенням виконавчого комітету. 

2.2. Виконавчим комітетом може бути призначено декілька уповноважених 

осіб, за умови що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та 

проведення конкретних спрощених закупівель. 

2.3. У разі призначення кількох уповноважених осіб, розмежування їх 

повноважень та обов’язків визначається рішенням виконавчого комітету. 



2.4. На період відсутності уповноваженої особи її обов’язки виконує інша 

уповноважена особа відповідно до рішення виконавчого комітету.  

2.5. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб виконавчим комітетом 

може бути прийняте рішення щодо створення відповідного окремого 

структурного підрозділу та призначення керівника, який організує роботу 

такого підрозділу. 

2.6. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та 

представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, 

районної у місті, районної, обласної ради. 

2.7. Під час організації та проведення спрощених закупівель уповноважена 

особа не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників 

чи між інтересами учасників спрощених закупівель, наявність якого може 

вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору 

переможця спрощених закупівель. 

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа інформує про це 

замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення спрощених 

закупівель без участі такої особи. 

2.8. Уповноважена особа повинна мати: 

-  вищу освіту, як правило юридичну або економічну; 

-  не менше одного року досвіду роботи у сфері закупівель. 

2.7. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених Законом, 

підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері 

публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом 

проходження безкоштовного тестування. 

2.8. У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі 

доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях: 

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

факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про 

ринкову кон’юнктуру; 

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

закуповуються виконавчим комітетом; 

- у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про спрощену 

закупівлю товарів, робіт і послуг тощо. 

2.9. Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у 

разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення 

спрощених закупівель. 

2.10. Оплата праці уповноваженої особи здійснюється на підставі законів та 

інших нормативно-правових актів України, згідно штатного розпису та/або 

преміювання, надбавок передбачених колективним договором.  

2.11. Під час користування електронною системою закупівель уповноважена 

особа вносить до електронної системи закупівель персональні дані, надає згоду 

на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни. 



2.12. Уповноважена особа під час виконання своїх функцій керується 

наступними принципами: 

1) добросовісна конкуренція серед учасників; 

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 

5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця спрощеної закупівлі; 

6) запобігання корупційним діям і зловживанням. 

 

3. Права, обов’язки та відповідальність уповноваженої особи: 

 

3.1.  Уповноважена особа: 

1) планує закупівлі та формує річний план закупівель та зміни та доповнення до 

нього в електронній системі закупівель на підставі письмової та/або 

електронної інформації начальника відділу бюджету, фінансів, планування та 

контролю Замовника. Річний план, зміни та доповнення до нього 

погоджуються начальником відділу бюджету, фінансів, планування та 

контролю Замовника; 

2) здійснює вибір процедур закупівель/спрощених закупівель; 

3) проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі; 

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

переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 

5) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з 

питань публічних закупівель, визначених цим Законом; 

6) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, 

необхідної для виконання вимог цього Закону; 

7) здійснює інші дії, передбачені цим Законом. 

3.2. Уповноважена особа має право: 

1) отримувати письмову, та/або електронну інформацію від начальника 

відділу бюджету, фінансів, планування та контролю, працівників 

бухгалтерії та інших відповідальних осіб Замовника про планування 

видатків і визначення потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть 

закуповуватися, визначення предмету закупівлі; 

2) пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель; 

3) ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та 

інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання 

технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних 

пропозицій, підготовки проектів договорів тощо; 

4) приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про 

закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедур 

закупівель/спрощених закупівель, та підписувати в межах своєї компетенції 

відповідні документи; 

5) вимагати та отримувати від службових (посадових) осіб і підрозділів 

замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань 



(функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур 

закупівель/спрощених закупівель; 

6) брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов'язаних з 

функціональними обов'язками уповноваженої особи; 

7) давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в 

межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції 

уповноваженої особи; 

8) здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

3.3. Уповноважена особа зобов'язана: 

1) дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель 

та цього Положення; 

2) організовувати та проводити процедури закупівель/спрощених закупівель; 

3) забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель/ 

спрощених закупівель; 

4) у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур 

закупівель/ спрощених закупівель. 

3.4. Уповноважена особа несе персональну відповідальність: 

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

України; 

2) за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі 

Уповноваженого органу; 

3) за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель. 

3.5. Уповноважена особа не несе відповідальність за порушення порядку 

визначення предмета закупівлі; не оприлюднення або порушення строків 

оприлюднення інформації про закупівлі; придбання товарів, робіт і послуг 

до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до 

вимог закону; внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у 

випадках, не передбачених законом; внесення недостовірних персональних 

даних до електронної системи закупівель та не оновлення у разі їх зміни, 

якщо такі порушення були допущені не з її вини. 

3.6. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням 

дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою. 

3.7. Для підготовки оголошення про проведення процедур закупівель/ спроще-

ної закупівлі та вимог до предмета закупівлі за рішенням виконавчого комітету 

уповноважена особа може залучати інших працівників виконавчого комітету. 

3.8. За рішенням виконавчого комітету може утворюватися робоча група у 

складі працівників виконавчого комітету для розгляду пропозицій учасника 

спрощеної закупівлі. У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її 

головою та організовує її роботу. Рішення робочої групи має дорадчий 

характер. 
 
 

 

Керуючий справами                                                  Михайло БІГАН 

 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9yYWRhL3Nob3cvOTIyLTE5/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9yYWRhL3Nob3cvOTIyLTE5/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9yYWRhL3Nob3cvOTIyLTE5/


 

 

 

УКРАЇНА 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                                    

від 15 грудня 2020 року                     № 07 

 

Про утворення комісії з  питань 

техногенно – екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій 

 

 

 

Керуючись Кодексом Цивільного захисту України, ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.06.2015р. № 409 «Про затвердження Типового положення про 

регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій»  та з метою  координації дій у разі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій при виконкомі Тур’є-Реметівської ради у складі згідно з 

додатком 1.  

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій при виконкомі Тур’є-Реметівської сільської 

ради в редакції, згідно з додатком 2.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову. 
 

 

 

 

Сільський голова                                                          Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Додаток 1 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          сільської ради № 07 від 15.12.2020 р. 

                                                                                       

 

Склад 

комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій при виконкомі Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

Девіцька Надія Павлівна        – сільський голова, голова комісії; 

 

Король Володимир Іванович – заступник сільського голови з питань діяльності,   

                                                    виконавчих органів ради, заступник голови  

                                                    комісії; 

Крупчинська Олександра 

Ярославівна                             – перший заступник сільського голови, секретар 

                                                      комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Воронич Едуард Васильович – секретар сільської ради; 

 

Біган Михайло Михайлович  – керуючий справами (секретар) виконкому  

                                                    сільської ради; 

 

Коряк Марія Федорівна          – головний бухгалтер, завідувач відділом бух- 

                                                    галтерського обліку та звітності сільської ради; 

 

Пловайко Владислав  

Михайлович                             – староста у селах Турички, Лумшори, Липовець,             

                                                      Лікіцари; 

 

Цвік Йосип Іванович               – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки; 

 

Шикула Юрій Михайлович    – староста у селах Тур’я Пасіка, Раково, Завбуч. 

 

 

 

Керуючий справами                                                  Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 



                                                                          Додаток 2 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                          сільської ради № 07 від 15.12.2020 р. 

 
 

Положення 

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних   

            ситуацій при виконкомі Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

(далі – Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим 

комітетом сільської ради.  

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і законами 

України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної та обласної комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, цим Положенням.  

3. Основними завданнями Комісії є:  

- координація дій органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або 

виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену 

ситуацію;  

- організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня;  

- участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки;  

- планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї 

завдань:  

1) координує роботу усіх підприємств, які розташовані на території ради щодо 

розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері 

цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;  

2) розглядає питання щодо:  

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;  

- припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об’єктів 

незалежно від форми власності і підпорядкування (далі – об’єкти), 

функціонування яких становить загрозу життю та здоров’ю людей, загрозу 

забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні 

пропозиції сільському голові;  

- створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для 

здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем 



оповіщення та інформування населення, територіальної системи 

централізованого оповіщення;  

3) подає виконкому сільської ради пропозиції стосовно визначення завдань у 

сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;  

4) вживає заходів для розвитку діяльності, пов’язаної із здійсненням 

гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;  

5) сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.  

 5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї 

завдань:  

1) забезпечує координацію діяльності усіх об’єктів, що розташовані на 

території ради, щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових 

заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;  

2) вживає заходів для активізації роботи, пов’язаної із здійсненням 

спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об’єктах 

підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості 

виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;  

3) забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації 

органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту;  

4) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного 

забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, 

своєчасного надання йому необхідної допомоги;  

5) розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;  

6) організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу 

надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення. 6. 

Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї 

завдань:  

1) здійснює координацію діяльності усіх об’єктів, що розташовані на території 

ради, щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення 

надзвичайної ситуації місцевого рівня;  

2) забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;  

3) взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних 

одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;  

4) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення 

населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного 

надання йому необхідної допомоги;  

5) розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла 

надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для 

обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;  



6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за 

видом, класифікаційними ознаками та рівнем;  

7) вивчає обставини, що склалися, та подає виконкому сільської ради 

інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із 

запобігання її розвитку.  

7. Комісія має право:  

1) заслуховувати інформацію керівників усіх об’єктів, що розташовані на 

території, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні 

рекомендації;  

2) одержувати від об’єктів, розташованих на території Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади, матеріали і документи, необхідні для 

вирішення питань, що належать до компетенції Комісії;  

3) залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби 

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.  

8. Комісію очолює голова, який має заступника. Головою комісії призначається 

сільський голова.  Склад комісії затверджується виконкомом сільської ради.  

9. Голова Комісії:  

- веде засідання Комісії;  

- звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення 

позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб’єктів господарювання, які 

порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-

екологічної безпеки; 

 10. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які 

проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше 

1 разу на півроку. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більш як половина її складу. Засідання Комісії веде голова, а у разі 

його відсутності – заступник голови. Рішення Комісії приймається відкритим 

голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як 

половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комісії 

фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, 

секретарем Комісії. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є 

обов’язковими для виконання усіх об’єктів, що розташовані на території ради. 

Організація роботи Комісії здійснюється головою Комісії за допомогою 

секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а 

також здійснює контроль за виконанням її рішень.  

11. Матеріально - технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється 

виконкомом сільської ради. Комісія користується штампом і печаткою 

виконавчого комітету сільської ради. 

 

 

Керуючий справами                                                  Михайло БІГАН 
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