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yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЪКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЪКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

розпорядхtЕння

сел. Безлюдiвка

Прtl затверджен ня розподiлу
обов' язкiв керiвництва
Безл lодiвськоi селищноi ради

В зв'язку з кадровими змiнами, вiдповiдно до п. 7, л. 20, ч. | ст. 42
Закону УкраIни uПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>:

1. Затвердити у новiй редакцii розподiл обов'язкiв мiж селищttим
головою, першим заступником селищного голови, заступниками селищного
голови з питань дiяльностi виконавчих органiв, секретарем селишlноТ ради r,a

керуючим справами (секретарем) виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ
селищноТ рали (додаток 1).

2. У разi вiдсутностi селищного голови, перпIого заступника сеJIиIIIноl,о
голови чи iнших заступникiв селищного голови з питань дiяльнос r,i

виконавчих органiв або секретаря ради iх повноважеFIня здiйсtlttltоть tlосадовi
особи згiдно з додатком 2 (додасться).

З. Розпорядження селищного голови вiд 17 березня 202|р. J\lЪ 32 uПро

розllодiл обов'язкiв> та розпорядження селищного голови вiд 05 траtsня
202|р. J\Ъ 42 uПро розподiл обов'язкiв керiвництва БезлюдiвськоТ селищноТ

ради) визнати такими, що втратили чиннiсть.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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/л//|/ Микола кУЗЬМIноВ
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Безлюдiвський селищ
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Щодаток 1

до розпорядження Безлюдiвського
селищного голови
вiд сv. о t lоцр. J\Ъ 7 Z

розподIл
обов'язкiв мiж селищним головою, першим заступником селищного

голови, заступниками селищного голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв, секретарем селишноi ради, керуючим справами (секретарем)

виконавчого KoMiTeTy

1. Безлюдiвський селищний голова
Микола кУЗъМIноВ

1.1. Забезпечус здiйснення у межах наданих законом повноважень
органiв виконавчоi влади на вiдповiднiй територii, додержання КонститучiТ
Та ЗаКОНiВ УКРаiни, виконання aKTiB Президента УкраТни та вiдповiдних
органiв виконавчоТ влади;

1.2. ЗДiйСНЮС ЗаГальне керiвництво i органiзовуе роботу БезлюдiвськоТ
селищноi ради та iT виконавчого KoMiTeTy згiдно cTaTTi 42 Закону УкраТни
uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>.

1.3. Виконуе повноваження, передбаченi ст. 42, пп. 4-6 пункту с,а)'

ст.28, пп. 2,4 пункту ((а)) ч.1 ст. 38 Закону Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в Украiнi" :

1.3.1. ЗабеЗпечУе здiйснення у межах наданих законом повноважень
органiв виконавчоi влади на вiдповiднiй територii, додержання КонститучiТ
та законiв УкраТни, виконання aKTiB Президента Украiни та вiдповiдних
органiв виконавчоi влади;

I.з.2. ОрганiзУс в межах, визначених законом, роботу Безлюдiвськоi
селищноi ради та ii виконавчого KoMiTeTy, пiдписуе рiшення Ради та 11

виконавчого KoMiTeTy;
1.3.3. Вносить на розгляд ради пропозицiТ щодо кандидатури на посаду

секретаря ради, про кiлькiсний i персональний склад виконавчого KoMiTeTy
Безлюдiвськоi селищноi ради, пропозицii щодо структури i штатiв
виконавчих органiв ради, апарату управлiння БезлюдiвськоТ селишноТ ради;

|.з.4. Здiйснюс керiвництво апаратом управлiння Безлюдiвськоi
селищнот ради, скликае cecii ради, вносить пропозицii та формус порядок
денний сесiй ради i головус на пленарних засiданнях ради;

1.3.5. Забезпечуе пiдготовку на розгляд ради проектiв програм
соцiально-економiчного та культурного розвитку, цiльових програм з iнших
питань самоврядування, мiсцевого бюджету та звiту про його виконання,
рiшень Ради з iнших питань, що н€чIежать до iT вiдання; оприлюднюс
затвердженi радою програми, бюджет та звiти про ix виконання;



1.з.6. В межах своеI компетенцii признача€ на посади та звiльняе з
посад працiвникiв Безлюдiвськоi селищноТ ради, пiдприсмств, установ та
органiзацiй, що належать до комунальнот власностi територiальнот громади,

I.З.7. ЗаТВерДжус графiки щорiчних вiдпусток, вирiшус iншi кадровi
питання;

1.3.8. Здiйснюе заохочення працiвникiв та накладення на них
дисциплiнарних стягнень ;

1.3.9, Здiйснюе премiювання працiвникiв в порядку визначеному
окремими нормативними актами;

1.3.10. Скликас загальнi збори громадян за мiсцем проживання;
1.з.1 1. Забезпечус викОнання рiшень мiсцевого референдуму, селищноi

ради, iT виконавчого KoMiTeTy;
l.з,l2. С розпорядником бюджетних, позабюджетних цiльових (у тому

числi в€uIютних) коштiв, використовус Тх лише за призначенням, визначеним
радою;

1.з.lЗ. Представляе територiальну громаду, раду та i] виконавчий
KoMiTeT у вiдносинах з державними органами, iншими органами мiсцевого
самоврядування, об'сднаннями громадян, пiдпри€мствами, установами та
органiзацiями нез€lлежно вiд фор, власностi, громадянами, а також у
мiжнародних вiдносинах вiдповiдно до законодавства;

1.3.14. Звертасться до суду щодо визнання незаконними aKTiB iнших
органiв мiсцевого самоврядування, мiсцевих органiв виконавчот влади,
пiдприемств, установ та органiзацiй, якi обмежують права та iнтереси
територiальноi громади, а також повноваження Ради та iT органiв;

1.3.15. УКлаДас вiд iMeHi територiальноТ гром ади, ради та iT виконавчого
KoMiTeTy договори вiдповiдно до законодавства, а з питань, вiднесених до
виключноi компетенцii ради, подае iх на затвердження вiдповiдноТ ради;

1.3.16. Веде особистий прийом громадян, забезпечуе на вiдповiднiй
територii додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та iх
об'сднань;

|.З.|7 . Видае розпорядження у межах своТх повноважень;
l,З.18. Розглядас та вiзуе довiдки, доручення, вихiдну та вхiдну

кореспонденцiю;
1.3.19. Здiйснюс в установленому порядку фiнансування видаткiв з

мiсцевого бюджету;
1.з.20 Залучас на договiрних засадах кошти пiдприсмств, установ та

органiзачiй незалежно вiд форпд власностi, розташованих на вiдповiднiй
територii, та коштiв населення, а також бюджетних коштiв на булiвництво,
розширення, ремонт i утримання на пайових засадах об'сктiв соцiальнот i

виробничот iнфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього
природного середовища;

I.з.2| Об'сднуе на договiрних засадах кошти вiдповiдного мiсцевого
бюджету та iнших мiсцевих бюджетiв для виконання спiльних проектiв або
для спiльного фiнансування комун€IJтьних пiдприемств, установ та



ОРГаНiЗаЦiЙ, ВИрiшення iнших питань, що стосуються спiльних iHTepeciB
територiальних громад;

I.з.22 Сприяс дiяльностi органiв судУ, прокуратури, юстицii, служби
безпеки, внутрiшнiх справ та адвокатури;

I.з.2З Вносить подання до вiдповiдних органiв про притягнення до
вiдцовiдальностi посадових осiб, якщо вони iгнорують законнi вимоги та
рiшення Ради i if виконавчих органiв, прийнятi в межах Тх повноважень.

1.4. Координу€ роботу секретаря селищноi ради, першого заступника з
питань дiяльностi виконавчих органiв ради, заступника селищного голови з
питань соцiального захисту населення, заступника селищного голови з
питань iнвестицiйноi дiяльностi, заступника селищного голови з питань
житлово-комунального господарства, керуючого справами (секретаря)
виконавчого KoMiTeTy та старост.

1.5. У межах своiх функцiональних повноважень та повноважень,
наданиХ чинним законодавством, спрямовуе, координуе i контролюе роботу
Bcix структурних пiдроздiлiв та безпосередньо :

- вiддiлу земельних вiдносин та комунальнот власностi
Безлюдiвськоi селищноi ради;
- СеКТОРУ УПРаВЛiнНЯ персонаJIом Безлюдiвськоi селищноТ ради;
- ГОЛОВноГо спецiалiста з питань запобiгання та протидii корупцiТ

Безлюдiвськоi селищноi ради;
- провiдного спецiалiста (з надзвичайних ситуачiй);
- вiддiлу освiти БезлюдiвськоТ селищноi ради
- вiддiлу державноТ ресстрацiТ БезлюдiвськоТ селищноТ рали.

l,6. Селищний голова не рiдше одного разу на piK звiтус про свою
роботу.

1.7. Селиrцний голова несе персона_пьну вiдповiдальнiсть за виконання
наданих йому законами Укратни та цим розподiлом обов'язкiв повноважень.

2. Перший заступник селищного голови
Юрiй СВIТЛIЧНиЙ

2.|. Забезпечуе виконаннЯ положенЬ КонститучiТ УкраТни, Закону
УкраiнИ "ПрО мiсцеве самовряДування в YKpaiHi", iнших законiв УкраТни,
постаноВ ВерховноТ Ради УкраТни, aKTiB Президента Украiни, Кабiнету
NIiHicTpiB Украiни при здiйсненнi повноважень виконавчими органами
селищноi ради з питань економiчного розвитку, управлiння комунiUIьною
власнiстю, надання адмiнiстративних послуг, органiзачiТ оборонноТ i
мобiлiзацiйноi роботи та взаемодiт з правоохоронними органами,
надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення.

2.2. У РаЗi вiдсУтностi Безлюдiвського селишного гоJlови виконус
функцiТ та повноваження селищного голови з виконавчоТ роботи,

2.З. ЗабеЗПечу€ реалiзацiю державноi й регiональноi полiтики у сферi
УПРавлiння маЙном, захисту майнових прав БезлюдiвськоI селищноi рали.



2,4. Предс,гавляс iнтереси Безлюдiвськоi селищноТ рали та iT

виконавчих органiв у Bcix державних органах, установах та органiзацiях, на
пiдприемствах ycix форти власностi, вчиня€ Bci необхiднi дiТ в iHTepecax
Безлюдiвськоi селищноТ ради та iT виконавчих органiв.

2.5. Здiйснюс встановлення за узгодженим рiшенням БезлюдiвськоТ
селищноi ради порядку використання коштiв та iншого майна, що
перебувають у власностi БезлюдiвськоТ селищноi ради.

2.б. Координу€ селищну полiтику щодо розвитку пiдприсмств малого
та середнього бiзнесу.

2.1. Органiзовуе роботу щодо здiйснення власних та делегованих
повноважень пiдпорядкованими виконавчими органами селищноТ ради у
галузi торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування,
визначених Законом Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi" та
iншими нормативно-правовими актами.

2.8. Сприяс:
зовнiшньоекономiчним зв'язкам пiдприсмств, установ та органiзацiй,

розташованих на територiТ громади, неза_пежно вiд форм власностi;
органiзацiТ i проведенню мiжнародних виставок, ярмаркiв, форумiв,

презентацiй iноземних фiр, i представництв у громадi;
ЗЕLIIученню iноземних iнвестицiЙ для створення робочих мiсць та

здiйсненню iнвестицiйноi дiяльностi на вiдповiднiй територiТ.
2.9. Забезпечу€ на територii громади в межах наданих повноважень

реалiзацiю мiжнародних зобов'язань Украiни.
2.|0. Коорлинус роботу щодо реалiзацii повноважень виконавчих

органiв Безлюдiвськоi селищноi рали iз забезпечення сталого
функцiонування Безлюдiвськоi селишноi ланки територiальноТ пiдсистеми
СдиноI державноТ системи цивiльного захисту Харкiвського району з метою
реалiзачiТ комплексу заходiв iз запобiгання та ефективного реагування на
надзвичайнi ситуачii та подii, лiквiдацii Тх наслiдкiв, захисту та
життезабезпе чен ня постраждаJIого населення ;

2,||. Коорлинуе роботу щодо лiквiдацiТ наслiдкiв екологiчних
катастроф, стихiЙного лиха, епiдемiЙ на територiТ Безлюдiвськоi селишноi
ради;

2.I2. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядас
звернення громадян.

2.|З. ГотУе i вносить Безлюдiвському селищному головi пропозицii
ЩоДо ВДоскон€Lпення структури виконавчих органiв Безлюдiвськоi селишноТ
ради, iх взасмодiТ i вдоскон.Lлення форм та методiв роботи.

2,|4. Забезпечуе виконання розпоряджень селищного голови, контроль
за виконанням яких покладено на нього, або його пiдлеглих.

2.|5. У межах своiх повноважень здiйснrос взасмодiю з

територiальними органами Нацiонально[ полiцii в Харкiвськiй областi та
iншими правоохоронними органами;

2,|6. Вирiшус питання та готус iнформаuiю стосовно питань
вiднесених цим розподiлом обов'язкiв до його компетенцiТ;



2.17. В межаХ cBoix функцiон€шьних повноважень та повноважень,
наданих чинним законодавством, сlrрямовус, координус i контролюе роботу:

- сектору вiйськового облiку БезлюдiвськоТ селиltlноТ ради;
- вiддiлу культури, туризму на спорту БезлюдiвськоТ селищноi ради;
- загального вiддiлу Безлюдiвсько[ селищноI ради.
2.I8. очолюс KoMicii, робочi групи, консультативнi та дорадчi органи

тощо на виконання вимог законiв Украiни, aKTiB Президента УкраТни,
Кабiнету MiHicTpiB Украiни та вiдповiдних органiв виконавчоТ влади.

2.|9. Органiзовуе роботу по аналiзу результатiв дiяльносr,i
пiдпорядкованих йому структурних пiдроздiлiв, розробляс пропозицiт по
вдосконzшенню форм i методiв роботи, усуненню наявних недолiкiв.

2.20. В МеЖаХ СВОiх гIовноважень здiйснюс контроль за дотриманням в
пiдпорядкованих структурних пiдроздiлах Безлюдiвськоi правил з технiки
безпеки, охорони працi, та протипожежноТ безпеки.

2,2|. Щотримусться правил дiлового етикету.
2.22.1одержу€ться прав i свобод людини i громалянина;
2.2З. Мас право:
- давати пiдлеглим доручення та завдання по колу питаЕIь, що входять

до його компетенцii, та вимагати ix виконання;
- контролювати виконання пiдлеглими планiв, завдань та окреN,tих

доручень;
- запрошувати i одержувати вiд ycix структурних пiдроздiлiв

БеЗЛЮДiВСькоТ селищноi рали необхiдну iнформацiю, матерiали i документи,
ЩО ВiДНОСЯТЬСя До питань дiяльностi пiдпорядкованих йому структурних
пiдроздiлiв та виконання власних повноважень;

- ВСТУПаТИ У ВЗа€Мовiдносини з пiдроздiлами iнших установ i органiзачiй
ДЛЯ ВИРiШеННя ПИТань дiяльностi пiдпорялкованих йому пiдроздiлiв та
виконання власних повноважень;

- ВнОситИ на розгляд Безлюдiвського селищного голови пропозицiI по
вдосконаленню роботи та усунення недолiкiв в дiяrrьнос,гi пiдrrорядкованих
структурних пiдроздiлiв ;

- вносиТи на розгляД Безлюдiвського селищного голови питання про
заохочення, премiювання, депремiювання або притягнення до матерiальнот та
дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв
Безлюдiвськоi селищноi ради.

2,24. Несе вiдповiдальнiсть перед Безлюдiвським селищним головою за:
- результати дiяльностi пiдпорядкованих пiдроздiлiв;
- надання недостовiрноi iнформацii;
- невиконання розпоряджень i доручень селищного голови;
-неприйняття заходiв по припиненню виявлених порушень правил

технiки безпеки, правил протипожежноТ безпеки з боку працiвникiв
гl iдпорядкованих п iдроздiлiв;

- недостатнiй контроль за роботою пiдлеглих, недотримання ними
труловоi i виконавськоТ дисциплiни;



- невиконання або неналежне виконання cBoix обов'язкiв згiдно цього
розподiлу в межах, визначених чинним трудовим законодавством УкраТни,
Законами УкраТни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", ,,Про службу в
органах мiсцевого самоврядування" тощо;

- За НеВчасНе надання вiдповiдей на звернення громадян) запити на
iнформацiю, що передбачено Законом Укратни ,,про звернення громадян" та
Законом Украiни ,,Про доступ до публiчноТ iнформацiТ''.

2.25. За дорученням селищного голови або за його вiдсутнiстю розглядас
та вiзус вихiдну та вхiдну кореспонденцiю.

3. Заступник селищного голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв

3.t. ЗабеЗПечу€ виконання гIоложень Конститучii Укра[ни, Бюджетного
кодексу УкраТни, Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi'',
iнших законiв Украiни, постанов ВерховноТ Ради Украiни, aKTiB Президента
УКРаiНИ, КабiНетУ MiHicTpiB Украiни при здiйсненнi повноваже[Iь
виконавчими органами БезлюдiвськоТ селищноi рали з питань реалiзачiТ
державноi полir,ики з питань соцiального захисту населення, здiйснюс
забезпечення делегованих та власних повноважень органiв мiсцевого
самоврядування.

З.2. В МеЖах cBoix функчiона_пьних повноважень та повноважень,
наданих чинниМ законодавством, спрямовуе, координуе i контролюс роботу:

- ВiДДiЛУ СоЦiа_гtьного захисту населення БезлюдiвськоТ селищноi ради;
- Служби у справах дiтей Безлюдiвськоi селищноТ ради;
- центр€Lлiзованоi бухгалтерii Безлюдiвськоi селищноi ради;
- фiнансового управлiння БезлюдiвськоТ селищноТ ради;
- КУ <[-{ентр надання соцiальних послуг> БезлюдiвськоТ селищноТ рали
- провiдний спецiалiст з публiчних закупiвель.
З.З. ЗабеЗпечУс дiяльнiсть пiдлорядкованих виконавчих органiв

БезлrодiвськоТ селищноТ ради щодо:
3.3.1, Реалiзацii на територii Безлюдiвськоi сеJIищноТ ради лержавноТ

ПОЛiТИКИ У сферi соцiально-трудових вiдносин, оплати працi, зайнятосl,i
НаСеЛеННЯ, соцiальноТ та професiЙноТ адаптацiТ вiйськовослужбовцiв,
звiльненИх у запас абО вiдставкУ; наданНя соцiальноТ пiдтримки (державнi
допомоги, пiльги, житловi субсидii та iншi виплати, rцо здiйснюються за
рахунок державного (мiсцевого) бюджету, соцiальнi послуги тощо);

З.З.2. Органiзацii надання соцiальних послуг та необхiдноТ допомоги
ОСОбаМ, ОКРеМиМ соцiальним групам, якi перебувають у складних життевих
обставинах i не можуть самостiйно ix подолати;

3.З.З. Створення в Безлюдiвськiй селищнiй радi необхiдних умов для
FIаДаI]ня соцiальних послуг постраждалим вiд домашнього насильства,
FIасильстваза ознакою cTaTi, постраждалим вiд торгiвлi людьми;



З.З.4. Реалiзацii в Безлюдiвськiй селищнiй радi державноi полiтики з
питань захисту прав дiтей, запобiгання дитячiй бездоглядностi та
безпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень;

з,3.5. Створення вiдповiдних умов для реалiзацiТ гарантiй державноi'
гriдтримки лiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування,
забезпечення поширення на територiI громади сiмейних форпa виховання
дiтей.

3.4. Готус i вносить селищному головi пропозицiт щодо вдосконалення
структури виконавчих органiв Безлюдiвськоi селищноi ради, Тх взаемодiТ i
вдоскон€Lлення форr та методiв роботи з питань соцiального захисту.

3.5. ОРГаНiЗУС Дiлове листування з органами державноi влади та
органами мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами, установами та
органiзацiями з питань, вiднесених до своеi компетенцii.

3.б. ЗДiйСнеННя повноважень, пов'язаних iз захистом прав дiтей, згiдно
з законодавством Украiни.

3.7 . СПiВПрацюс з громадськими органiзацiями соцiальноТ
спрямованостi з tIитань соцiального захисту населення шляхом реалiзачiТ
гуманiтарних та соцiальних проектiв.

3.8. Представництво у встановленому порядку пiлпорядкованих
виконавчих органiв У вiдносинах з державними органами, органами
мiсцевого самоврядування, громадськими об'сднаннями, .l,рудовими

колективами, громадянами.
З.9. ЗДiйСнення представництва iHTepeciB БезлюдiвськоТ селищноТ ради,

ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy та селищного голови пiд час вирiшення питань,
вiднесених до iT компетенцii.

3.10. Органiзову€ виконання aKTiB законодавства у сферi iнвестицiйноТ
ДiяЛьностi та здiйснюе контроль за iх реалiзацiсю в межах cBoix повноважень.

З.1 1. Аналiзуе стан i тенденцiТ розвитку мiжнародних вiдносин,
залучення iноземних iнвестицiй, грантiв.

З.|2. Аналiзус стан iтенденцii щодо можливостi додаткового з€Lлучення
КОШтiв на виконання проектiв (приватне партнерство r,a iншi джерела, не
забороненi чинним законодавством).

3.1З. Аналiзус обГрунтованiсть BapTocTi реалiзацii проектiв (бюлжету 1,а

кош,горису)
3.14. РОЗробляС та органiзовус реалiзацiю заходiв, спрямованих на

нарощування iнвестицiйних pecypciB, створення сприятливого
iнвестицiйного клiмату в громадi.

3. 1 5. Здiйснюс прогнозування iнвестицiйного розвитку на
вrrутрiшньому ринку, надае роз'яснення щодо порядку участi у процедурах
вiдбору- та ре€страцii iнвестицiйних проектiв, програм.

3.16. ЗДiйСнюе монiторинг iнвестицiйноТ дiяльностi за рахунок
недержавного iнвестування.

З.|7 . Сприяе з€Lлученню iнвестицiй для створення робочих мiсць та
розвитку iнвестицiйноТ привабливостi громади.

3, 1 8. Бере участь у роботi комiсiй з питань iнвестицiйноТ дiяльностi



3,19. Спiвпрацюе iз засобами масовоТ iнформацii з метою iнформування
населення з питань, якi вiднесенi до своет компетенцii.

З.20. Розглядас звернення громадян та юридичних осiб, готус проекти
вiдповiдей на цi звернення у межах компетенцii.

З.2|. Несе вiдповiдальнiсть перед Безлюдiвським селищним головою
за:

- реЗУЛЬтати дiяльностi пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв
Безлrодiвськоi селищноi ради;

- надання недостовiрноi iнформачiт;
- невиконання розпоряджень i доручень селищного голови;
- неприЙняття заходiв по припиненню виявлених порушень правил

технiки безпеки, правил протипожежноi безпеки з боку працiвникiв
пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв Безлюдiвськоi селищноТ ради;

- недостатнiй контроль за роботою пiдлеглих, недотримання ними
труловоi i виконавськоТ дисциплiни;

- невиконання або неналежне виконання своТх обов'язкiв згiдно цього
розrrодiлу в межах, визначених чинним трудовим законодавством УкраТни,
Законами Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", ,,Про службу в
органах мiсцевого самоврядування" тошо;

- за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити на
iнформацiю, tlдo передбачено Законом УкраТни ,,Про звернення громадян" та
Законом Украiни ,,Про доступ до публiчноТ iнформацiТ".

4. Заступник селищного fолови
з питань дiяльностi виконавчих органiв

4,1. Контролюе та координус роботу щодо забезпечення комплексного
роЗвитку житлового та комуншIьного господарства, впровадження нових
фор, iх утримання.

4.2. Координуе роботу пiдприсмств водопостачання та водовiдведення,
ТеПЛОПОСТаЧаННя, пiдроздiлiв електропостачання та газопостачання.

4.З. Координус роботу пiдприемств, органiзацiй з питань пiдготовки r,a

роботи в осiнньо-зимовий перiод.
4.4, Вносить пропозицii щодо формування бюдже.гу житлово-

кОМУ НальноТ сфери, будiвництва об' cKTiB комунал ьно го приз н аченI Iя.

4,5, Контролюс виконання заходiв з енергозбереlltення, проlpам
УСТаНОВЛенНЯ енергозберiгаючого обладнання, приладiв облiку води,тепла,
газу, електроенергii на об'сктах комунальноТ власностi громади.

4.6. Вносить пропозицii з питань приймання-передачi до комунальноi
BJIacIlocTi громади вiдомчих об'ектiв ЖКГ, закриття неефективно дiючих
комуншIьних пiдприемств, створення ОСББ.

4.7. Координус та контролюс виконання програм з розвитку житлово-
КОМУН€LЛЬНОГО ГосПоДарства, рацiональне розподiлення та використання
коштiв, видiлених на виконання цих програм.



4.8. Погоджус контракти з керiвниками пiдпорялкованих комунальних
пiдприсмств, вносить Безлюдiвському селищному головi пропозицiТ rцодо
Ilродовження або розiрвання контракту.

4.9. Координуе роботу щодо здiйснення контролю за застосуванням цiн
i цiновоi полiтики.

4.10. Бере участь у роботi погоджувальноТ KoMicii з питань регулювання
цiн i тарифiв на житлово-комунаJIьнi послуги для населення.

4.1 l. Координус дiяльнiсть у галузi екологiТ, визнача€ ocHoBHi напрямки
та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного
середовища, рацiонального використання природних pecypciB та
забезпечення екологiчноi безпеки життсдiяльностi громади.

4.|2. Проводить прийом громадян з особистих питань, розt,JIядас
звернення громадян.

4.IЗ. Органiзуе роботу щодо здiйснення власних ,га делегованих
повноважень пiдпорядкованими виконавчими органами селишноТ ради у
галузi житлово-комунzLльного господарства, охорони навколишнього
природного середовища, визначених Законом Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в Украiнi".

4.\4. Розробляс проекти нормативно-правових aKTiB (рiшень селищноТ

ради, виконавчого KoMiTeTy селищноТ ради, розпоряджень селицIного
голови); проводить експертизу проектiв, пов'язаних з виконанням
покладених на пiдпорядкованi пiдроздiли завдань.

4.15. Здiйсrrюс керiвництво й координацiю роботи:
-вiддiлу житлово-комунаJIьного господарства БезлюдiвськоТ селищноТ

ради;
- вiддiлу архiтектури i мiстобулування БезлюдiвськоТ селищноТ ради;
- господарського сектору Безлюдiвськоi селищноi ради;
-пiдпорядкованих Безлюдiвськiй селищнiй ралi комунальних

пlдприемств.
4.|6. Несе вiдповiдальнiсть перед Безлюдiвським селищним головою

за:
- результати дiяльностi пiдпорядкованих пiдроздiлiв;
- надання недостовiрноi iнформацiТ;
- невиконання розпоряджень i доручень селищного голови;
-неприйняття заходiв по припиненню виявлених порушень правил

технiки безпеки, правил протипожежноi безпеки з боку працiвникiв
пiдпорядкованих пiдроздiлiв;

- недостатнiй контроль за роботою пiдлеглих, недотримання ними
труловоi i виконавськоi дисциплiни;

- невиконання або неналежне виконання своТх обов'язкiв згiдно цього
розподiлу в межах, визначених чинним трудовим законодавством УкраТни,
Законами Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", ,,Про службу в

органах мiсцевого самоврядування" тощо;



- за невчасне надання вiдповiдей на зверненlIя громадян, запи,ги tla
iнформацiю, що передбачено Законом Украiни ,,Про зверненI{я громадян" та

Законом Украiни ,,Про доступ до публiчноi iнформацiТ".

5. Секретар Безлюдiвськоi селищноi ради
Яна СТАС€ВА

5.1. Здiйснюс повноваження згiдно cTaTTi 50 Закону Украiни ,,Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi"; виконус органiзацiйне, iнформаuiйне,
методичне забезпечення дiяльностi селищноТ ради.

5.2. Скликас сесii селищноТ ради у випадках, передбачених частиноrо 6

c,t,aTTi 46 Закону Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi".
5.3. Веде засiдання селищноТ ради та пiдписус ii рiшення у випадках,

передбачених частиною б cTaTTi 46 Закону Украiни ,,Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi".

5.4. Повiдомляе депутатiв i доводить до вiдома населення iнформацiю
про час i мiсце проведення сесii ради, питання, якi передбачасться внести на

розгляд ради.
5.5. Органiзовуе пiдготовку та документаJIьне оформлення сесiй

селиIцноi ради:
- готус проекти рiшень на розгляд депутатiв;
- готуе проекти розпоряджень селищного голови щодо TepMiHiB

скликання та порядку денного сесiй;
- запрошуе депутатiв та iнших осiб на пленарнi засiдання ceciT селишноТ

ради; - забезпечус пiдготовку рiшень селищноТ ради, доведення Тх до
виконавцiв, контроль за Тх виконанням;

- веде та складае протоколи сесiй, забезпечус Тх оприлюднення.
5.6. За дорученням Безлюдiвського селищного голови координус

дiяльнiсть постiйних комiсiй селищноi рали.
5.7. Забезпечус свосчасне доведення рiшень ради до виконавцiв i

населення, органiзус контроль за Тх виконанням.
5.8. Органiзовус взасмодiю з депутатами БезлюдiвськоТ селищноi ради,

старостами, керiвниками комунаJIьних пiдприсмств та громадськi стю ;

5.9. Здiйснюе органiзацiю i проведення громадських слухань та розгляд
i виконання пропозицiй, висловлених на них.

5.10. За дорученням Безлюдiвського селищI]ого голови координус
дiltльнiсть постiйних та iнших комiсiй ради, да€ Тм доручення, сприя€
органiзацii виконання iх рекомендацiй.

5.1 1. Сприяrс депутатам ради у здiйсненнi Тх повноважень.
5.|2. Органiзуе за дорученням ради вiдповiдr-rо /-(о закоIlодавс,гва

здiйснення заходiв, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням референдумiв r'a

виборiв до органiв державноI влади i мiсцевого самоврядування.
5.13. Забезпечуе зберiгання у вiдповiдних органах мiсцевого

самоврядування офiцiйних документiв, пов'язаних з мiсцевим



СаМОВРЯДУВаННяМ вiдповiдноi територiальноI громади, забезпечуе доступ до
гtих осiб, яким це право надано у встановленому порялку.

5,|4. Забезпечуе виконання fIовноважень, передбачених п, 2 ст. З7,
пп. 4 пункту "б" частини першоi ст. 38 Закону Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в Украiнi" щодо:

5.11.1. Пiдготовки i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо питань
адмiнiстративно-територiального устрою в порядку i межах повноважень,
визначених законом.

5.||.2. РОЗгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення, утворення
аДМiнiСтраТивних комiсiй та комiсiй з питань боротьби зi злочиннiстю,
спрямування iх дiяльностi.

5. 14. Виконуе доручення Безлюдiвського селищного l.оJIови.
5.15. Проводить органiзацiйно-мет,одичну роботу з працiвниками

С'гРУкТУрнИХ пiлроздiлiв Безлюдiвськоi селищноi ради, старостами та
КеРiвниками пiдпорядкованих комуна-пьних установ, з питань якi стосуються
робо,ги БезлюдiвськоТ селищноI ради.

5.16. В межах власних компетенцiй, за рiшенням селищноТ рали ii'
ВИкОнаВчоГо KoMiTeTy, а також за дорученням Безлrодiвського селищного
голови входить /Iо складу комiсiй, робочих груп, та iнших робочих органiв
Безлюдiвськоi селищноТ ради.

5.|7 . Несе вiдповiдальнiсть за:
- ВиЗначення категорiТ публiчноi iнформацii з обмеженим доступом,
- достовiрнiсть переданих в електронному виглядi для оприлюднення

проектiв рiшень селищноТ ради, що пiдлягають обговоренню, прийнятих
рiшень селищноТ ради, та iншоТ публiчноТ iнформачiТ в межах свосТ
комгtетенцiТ.

- результа,l,и i ефективнiсть дiяльностi ради;
- недостовiрну iнформацiю про стан виконання планiв, робiт ради;
- невиконання розпоряджень i доручень селищного голови;
- невиконання або неналежне виконання своiх посадових обов'язкiв

згiдно цього розподiлу в межах, визначених чинним трудовим
зЕlконодавством Украiни, Законами УкраТни ,,Про мiсцеве самоврядування в
Украiнi", ,,Про сrrужбу в органах мiсцевого самоврядування" тощо;

-НеСе Персон ьну вiдповiдальнiсть за збереження i нерозповсIодження
iнформацiТ з обмеженим доступом;

- за збереження гербовоi печатки Безлюдiвськоi селишноТ ради.
- за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити tlа

iнформаuiю, депутатськi звернення а запити, що передбачено Законом
УкраТниУкраТни ,,Про звернення громадян", Законом УкраТни ,,Про доступ до
публiчноТ iнформацiТ" та Законом Украiни кПро статус народного депутата

,,Про

Украiни>.
5,18. Здiйснюс повноваження селищного голови в пиl,аннi дiя:lьнос,l-i

РаДи на перiод його тимчасовоi вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження,
хвороба), а також у разi дострокового припинення гIовноважень селищного



голови, чи немо ливостi виконання ним своIх обов'язкiв, в порядку
визначеному чинним законодавством УкраТни.

б. Керуючий справами (секретар) виконавчого KoMiTeTy
Анастасiя ПIДКОПАЙ

6.1. Веде засiдання виконавчого KoMiTeTy у разi вiдсутностi селищного
голови, або неможливостi здiйснення ним функцiТ щодо скликання засiдання.

6.2. Забезпечуе виконання розпоряджень та доручень сеJIищного
голови, рiшень сесiй та рiшень виконавчого KoMiTeTy сеJIищноi ради, в разi
необхiдностi здiйснюс контроль за iх виконанням.

6.3. Планус роботу виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ селищноТ ради.
6.4, Вирiшус питання та готуе iнформачiю стосовно питань вiднесених

llим розподiлом обов'язкiв до його компетенцiТ.
б.5. Приймас участь в розробчi стратегiТ ради, плаtliв соцiально-

економiчного розвитку громади, гrрограм соцiально - економiчного розвитку
громади, мiсцевих цiльових програм та подас Тх на розгляд виконавчого
KoMiTeTy, депутатському корпусу.

6.6. Забезпечуе постiйне пiдвищення рiвня професiйних навикiв
гlрацiвникiв структурних пiдроздiлiв Безлюдiвськоi селищноТ рали.

6.7. Проводить особистий прийом громадян .

6.8. Органiзовус роботу по аналiзу результатiв дiяльностi структурних
гliдроздiлiв БезлюдiвськоТ селиlцноI ради.

6.9. Розробляс та надае пропозицii по вдосконаленню фор, i методiв
покращення ефективностi дiяльностi структурних пiдроздiлiв БезлюдiвськоТ
селищноi ради, пропозицiй по усуненню наявних недолiкiв в Тх роботi.

6.10. В межах компетенцiй, за рiшенням селиuIноТ рали або
l]иконавчого KoMiTeTy та доручень селишного голови входить до складу
комiсiй, KoMiTeTiB робочих груп, в зазначених органах виконус повноваження
вiдповiдно до заl,верджених Положень (Порядкiв).

6.1 l, !отриму€ться сам та здiйснюс контроль за дотриманням Закону
Украiни uПро звернення громадян)) в пiдпорядкованих пiдроздiлах, особливо
щодо свосчасностi надання вiдповiдей на звернення громадян.

6,|2. Контролю€ виконання працiвниками структурних пiлрозлiлiв
БезлrодiвськоТ селищноi ради дотримання технiки безпеки та охорони працi,
протипожежноi безпеки, та правил технiчноi експлуатацiТ обладнання.

б.13. Входить до складу конкурсноi та атестацiйноi KoMiciI
Безлюдiвськоi селищноi ради;

6.|4. Щотримусться правил дiлового етикету;
б.15. Щодержусться прав i свобод людини i громадяrIина;
6.16. Опiкусться питаннями гендерноi piBHocTi на територiТ громади;
6.|1. ВдосконалгIюе органiзацiю свосi роботи та роботу пiдлеглих,

гliдвищуе свою особисту професiйну квалiфiкацiю та квалiфiкацiю пiдлеглих:
6.18. Прийп,rас участь в розробцi стратегiТ се.ltища, планiв соцiально-

економiчного розвитку громади, програм соцiально - економiчного розвитку



мiсцевих цiльових програм та за погодженням селищного голови подас iх на

розгляд виконавчого KoMiTeTy, депутатському корпусу;
6. 19. Органiзову€ розробку та реалiзацiю культурного розвитку селища,

здiйснюс контроль за органiзацiсю виконання та подання Безлюдiвськiй
се:lищнiй радi звiтiв про хiд i результати виконання культурних програм;

6.20.
6.18. Мае право:
- давати пiдлеглим доручення та завдання по колу питань, що входять

до його компетенцii;
- контролювати виконання пiдлеглими планiв, завдань та окремих

доручень;
- запрошувати i одержувати вiд ycix структурних пiдроздiлiв

виконавчих органiв Безлюдiвськоi селищноi ради необхiдну iнформачiю,
матерiали i документи, що вiдносяться до питань дiяльностi Безлюдiвсько[
селищноi ради;

- вступати у вза€мостосунки з пiдроздiлами iнших установ i органiзачiй
для вирiшення питань дiяльностi пiдроздiлiв БезлюдiвськоТ селищноТ ради;

- вносити на розгляд селищного голови пропозицiТ по вдосконаJIеннtо

робо,ги та усунення недолiкiв в дiяльностi структурних r-liдроздiлiв;
6. 19. Органiзовус пiдготовку засiдань виконавчого KoMiTeTy, матерiалiв

i проектiв рiшень для розгляду на засiданнях.
6.20, Складас перспективнi, поточнi та оперативнi плани роботи

виконкому Безлrодiвськоi селищноi ради.
6.2|. Координуе роботу iз забезпечення структурних пiдроздiлiв

Безлrодiвськоi селищноi ради персон€Lлом, згiдно з piBHeM та профiлем
отриманоi ними освiти, пiдготовки та дiлових якостей, на пiдставi конкурсу ,

або за iншою визначеною законом процедурою.
6.22. Органiзовус проведення стажування молодих фахiвцiв та виховноТ

роботи персонаJIу,
6.2З. Координус роботу по проведенню шорiчного оцiнювання

llерсоналу.
6.24. Коорлинус пiдготовку матерiалiв для рекомендачiТ праuiвrrикiв до

премiювання, заохочення та нагородження.
6.25. Коорлинус дiяльнiсть щодо пiдготовки документiв, необхiдних

для призначення пенсiй працiвникам установи, а також подання Тх в органи
с оцi ального забезпечення.

6.26. За рiшеннями селищноТ ради iT виконавчого KoMiTeTy та доручень
селищного голови здiйснюе контроль за виконання рiшень виконавчого
KoMiTeTy ради та розпоряджень селищного голови.

6.2'l. KoMyHiKyc з iншими установами, закладами та пiдпри€мствами.
6.28. Спiльно з керiвниками структурних пiдроздi;riв Безrrюдiвськоi

се-rIиIцноТ ради здiйснюс контроль за станом ,груловоТ дисциплiни i

додержанням працiвниками правил внутрiшнього трудового розпорядку в

ycTaHoBi, розробляе заходи щодо змiцнення трудово[, виконавчоТ дисциплiни
та ефективного використання робочого часу, контролюс Iх виконання,



6.29. Розробляе п оскти рiшень селищноТ ради та if виконавчого
KoMiTeTy.

б.30. Готус проекти розпоряджень Безлюдiвського селищного голови в

межах свосi I омпетенцii, забезпечус доведення iх до виконавцiв.
6.3 t. Готус iнформ rцiю для оприлюднення та вiдповiдi на запити та

звернення згiдно законод вства, якi стосуються роботи виконавчого KoMiTeTy
Безлrодiвськс I селищноi ради.

6.З2. Н се вiдповiдаrrьнiсть за:
- результати дiяль ocTi структурних пiдро дiлiв ,га посадових осiб

селищноi ради;
- надаI ня недостовiрноi iнформацii;
- невиконання, розпоряджень i доручень Б злюдiвського селищного

гоJIови;
- неприйняття зах lдiв по гIрипиненню виявлених порушень правил

технiки безпеки, правил протипожежноi безпеки з боку працiвникiв
структурних пiдроздiлiв Безлюдiвськоi селищноi рали;

- недостатнiй контроль за роб тою пiдлеглих, недотримання ними
труловоi i виконавсько[ дисциплiни;

- невиконання або неналежне в Iконання своiх обов'язкiв згiдно цього

розподiлу в межах, визначених чинним трудовим законодавством Украiни,
Законами Украiни <Про iсцеве самоврядування в YKpaTHi>, <<Про службу в

оргаl Iax мiсцевого самоврядування) тощо;
- вчинення дисциплiнарного проступку, а iншi види порушень

вiдповiдно д вимог дiючого законодавства Украiни;
- несе персо альну вiдповiдальнiсть за збереження

нерозповсюдження нада oi в його розпорядження iнформачii з обмежени
доступом;

- за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян ) запити на
iнформацiю, депутатськi звернення та запити, що передбачено Законом
УкраIни uПро звернення громадян)), Законом Украiни uПро доступ до
публiчноi iнформацii> та Законом УкраТни кПро статус народного депутата
УкраТни>.

6.З3, Здiйснюс повноваження першого заступника сеJlищного гоJlови з

питань дiяльносr,i виконавчих органiв на перiол його тимчасоIзоТ вiдсутносr,i
(вiдпустка, вiдрядження, хвороба), а також у разi досl,рокового припинення
повноважень його повноважень, чи неможливостi виконання ним своТх
обов'язкiв, в порядку визначеному чинним законодавством Украiни.

м

Керуючий спраtзами (секретар)
виконавчого KoMiTeTy тасiя ПIДКОПАЙ



Додаток 2

до розпорядження Безлюдiвського
селищного голови
вiд ty, r"f ,.lp,l/ p.NplZ

Взасмозамiна посад
пiд час вiдсутностi голови селищноi ради, секретаря ради та першого

заступника голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
Безлюдiвськоi сел ищноi ради.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого KoMiTeTy Анастасiя ПIДКОПАЙ

Пtlсада Хто замiщас
Безлюдiвський селищний голова
N4икола кУЗъМIНоВ

В питаннi дiяльностi рали -
секретар ради;
в питаннi дiяльностi виконавчих
органiв - перший заступник
Безлюдiвського селищного голови.

Секретар селищноТ рали
Яна СТАССВА

Безлюдiвський селищний голова
Микола КУЗЬN4IНоВ

Перший заступник Безлюдiвського
селищного гоJIови Юрiй
свIтлI

Заступник Безлюдiвського
селищного голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
Алла ГУТОВЕЦЪ

Заступник Безлюдiвського
селищного голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
Алла ГУТОВЕЦЬ

Перший заступник Безлюдiвського
селищного голови
Юрiй СВIТЛIЧНИЙ

Заступник Безлюдi вського
селищного голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
сергiй Двойнtков

Перший заступник Безлюдiвського
селищного голови
Юрiй СВIТЛIЧНИЙ


