
yKPAIHA
БЕЗЛЮДIВСЪКА СЕЛИIЦНА РАДА

хАркIвсъкого рАЙону ьркIвсъкоi оБлАстI

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

вiд j|0, ,/J. "lw1 сел. Безлlодiвка J\ъ //а

I

Про затвердж(ення розполiлу
обов'язкiв керiвництва
Безлюдiвськоi сел ищноi рали

ими змiнами, вiдповiдно до п. 7, п. 20, ч. | ст. 42

цеве самоврядування в Украiнi>:
вiй релакrriT розподiл обов'язкiв мiж селищним

головою, першим зас ником селищного голови, заступниками голови з

В зв'язку з кадро
Закону УкраТни кПро Mi

1. Затвердити у

питань дiяльностi вик
справами (секретарем) .

(додаток 1).

голови чи iнших заступ
або секретаря рали Тх

додатком 2 (додасться).
3. Розпорядження

2. У разi вiлсутн селищного голови9 IIершого заступника селищного

н&вчих органiв, секретарем ради та керуючим
иконавчого KoMiTeTy Безлюдiвськоi селищноi рали

икiв голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
lовноваження здiйснюють посадовi особи згiдно з

г{
f
сr,
о
о
о

лищного голови вiд 17 березня 2021р. JЪ 32 uПро

розподiл обов'язкiв>, порядження селищного голови вiд 05 травня 2021р.
},lЪ 42 uПро розподiл 'язкiв керiвrrицтва БезлюдiвськоТ селищноТ ради> та
вiд 02 серпня 202|р. J\9 ]7 uПро затвердження розполiлу обов'язкiв

:оТ селищноТ ради> визнати такими, що втратиликерiвництва Безлюдiвс
чиннiсть.

4. Контроль за ви ження залишаю за собою.

ffiБезлtодiвський сели
/' IVIикола кУЗЬМIноВ



обов'язкiв MilK сели
голови, заступниками

секретарем ради,

1.1. Забезпечуе з

органiв виконавчоТ влад
та законiв УкраТни, ви
органiв виконавчоТ

1.2. Здiйснюс за

селищноi рали та iJ вик
<Про мiсцеве самовряду

1.3. Виконус пов]

ст.28, пп. 2.4 пункту
самоврядування в УкраТ

1.3.1. Органiзуе в

селищнот рали та iT в
виконавчого KoMiTeTy;

|.з.2. Вносить на ,

секретаря ради, про кiл
Безлюдiвськоi селищн
виконавчих органiв рад

1.3,3. Здiйснюс
селищноТ ради, скликас
денний сесiй ради i голо

1.3.4. Забезпечуе
соцiально-економiчного
питань самоврядування
рiшень ради з iнших
затвердженi радою п

1.3.5. В межах с

посад прашiвникiв
органiзашiй, ш]о належа до комун€LльноТ власностi територiальноТ громади;

Додаток l
до розпорядження Безлюдiвського
селищного голови
вщ3!:ц /9е!_р. JФ /е

розподш
им головоlо, першим заступником селищного

и з питаttь дiяльltостi виконавчих оргаIliво
ючим справами (секретарем) виконавчого

KoMiTeTy

1. Бе юдiвський селищний голова

йснення у межах наданих законом
на вiдповiднiй територiТ, додержання
нання aKTiB Президента УкраТни та

повноважень
Конститучii
вiдповiдних

органiзовус роботу БезлюдiвськоТ

згiдно cTaTTi 42 Закону УкраIни
ьне керiвництво i

вчого KoMiTeTy
ння в YKpaTHi>.
важення, перелбаченi ст. 42, пп. 4-6 пункту ((а))

УкраТни "Про мiсцеве"а" ч.1 ст. 38 Закону

межах, визначених законом, роботу БезлюдiвськоТ

конавчого KoMiTeTy, пiдписуе рiшення ради та iT

згляд ради пропозицiТ щодо кандидатури на посаду

Т ради, пропозицiI щодо структури i штатiв
апарату управлiння БезлюдiвськоТ селищноi ради;

рiвниuтво апаратом управлiння БезлюдiвськоТ

ceciT ради, вносить пропозицiТ та формус порядок
с на пленарних засiданнях ради;
пiдготовку на розгляд ради проектiв програм

та культурного розвитку, цiльових програм з iнших
мiсцевого бюджету та звiту про його виконання,
итань, що належать до i] вiдання, оприлюднюс
ми, бюджет та звiти про Iх виконання;
т компетенцiт призначас на посади та звiльняс з

дiвськот селищноi ради, пiдприсмств, установ та



l ,3.6. Затверлжус
питання;

L3.7 . Здiйснюе п
окремими нормативними

1.3.8. Скликас загал
1.3.9. Забезпечус в

ради, iT виконавчого KoMi
1.3.10. С розпорядн

числi в€lJIютних) коштiв,
радою;

1.3.1 1 . Прелставля
KoMiTeT у вiдносинах з

самоврядування, об'сдна
органiзацiями незалежн
мiжнародних вiднос инах

|.З.I2. Звертасться
органiв мiсцевого само
пiдприемств, установ
територiальноТ громади,

1.3.13. Укладае вiд
KoMiTeTy договори вiдпо
виключноI компетенцiТ

1.3.14. Веде особи
територiI додержання за
об'еднань;

1.3.15. Видас роз
1.3.16. Розглядас

кореспонденцiю;
1.3.17. Здiйснюе в

мiсцевого бюджету;
1.3.18. Залучас на

органiзацiй незzuIежно
територiТ, та коштiв на

розширення, ремонт i

виробничоТ iнфрастру
природного середовища;

i.3,19. Об'сднус
бюджету та iнших мiсце
для спiльного фiнанс
органiзачiй, вирiшення
територiальних громад;

1.3,20. Сприяс лiя
безпеки, внутрiшнiх сп та адвокатури;

фiки щорiчних вiдпусток, вирiшус iншi калровi

визначеномуiювання працiвникiв в порядку
ктами;
Hi збори громадян за мiсцем проживання;
конання рiшень мiсцевого референдуму, селищноТ

)

ком бюджетних, позабюджетних цiльових (у тому
икористовус iх лише за призначенням, визначеним

територiальну громаду, раду та iT виконавчий
вними органами, iншими органами мiсцевого

нями громадян, пiдпри€мствами, установами та
вiд фор, власностi, громадянами, а також у

iдповiдно до законодавства;

до суду щодо визнання незаконними aKTiB iнших
ядування, мiсцевих органiв виконавчоТ влади,
органiзачiй, якi обмежують права та iнтереси

також повноваження ради та iT органiв;
eHi територiальноТ громали, ради та if виконавчого

iдно до законодавства, а з питань, вiднесених до
, подас Тх на затвердження вiдповiдноI рали;
й прийом громадян, забезпечус на вiдповiднiй

нодавства щодо розгляду звернень громадян та Тх

ядження у межах своiх повноважень;
довiдки, доручення, вихiдну та вхiлнувiзуе

установленому порядку фiнансування видаткiв з

говiрних засадах кошти пiдприсмств, установ та
iд фор* власностi, розташованих на вiдповiднiй
ення, а також бюджетних коштiв на булiвництво,
имання на пайових засадах об'сктiв соцiальноТ i

ри та на заходи щодо охорони навколишнього

договiрних засадах кошти вiдповiдного мiсцевого
х бюджетiв для виконання спiльних проектiв або

вання комунальних пiдприемств, установ та
нших питань, що стосуються спiльних iHTepeciB

bHocTi органiв суду, прокуратури, юстицii, служби



|.3.2|. Вносить по, ння до вiдповiдних органiв про притягнення до
вiдповiдальностi посадов х осiб, якщо вони iгнорують законнi вимоги та

рiшення ради iTi виконав их органiв, прийнятi в межах iх повноважень.
1.4. Itоординус секретаря селищноi ради, першого заступника

селищного голови, з пникiв селищного голови з питань дiяльностi

наданих йому законами iни та цим розподiлом обов'язкiв повноважень.

2. Пер ий заступник селищного голови
Юрiй СВIТЛIЧНИЙ

2,1. Забезпечус
УкраТни "Про мiсцеве

конання положень КонститучiТ УкраТни, Закону
оврядування в YKpaTHi", iнших законiв УкраТни,

постанов ВерховноТ и УкраТни, aKTiB Президента УкраТни, Кабiнету
здiйсненнi повноважень виконавчими органами

виконавчих органiв, ке
та старост.

1.5. У межах своТ

наданих чинним законод
Bcix структурних пiдрозд

- сектору управлiння
- сектору з питан

селищноТ рали;
- юридичного вiддiл
- договiрного вiддiлу

1.6. Селищний гол

роботу.
1.7. Селищний гол

MiHicTpiB УкраТни при
селищноi рали з пита
оборонноТ i мобiлiзацiй
надзвичайних ситуачiй

единоi державноТ систе.

реалiзачiТ комплексу за
надзвичайнi ситуачiТ
життсзабезпечення пост,

2,4. Коорлинус

ого справами (секретаря) виконавчого KoMiTeTy

функuiональних повноважень та повноважень,
твом, спрямовус, координус i контролюе роботу

iB та безпосередньо:
Iерсона-пом БезлюдiвськоТ селищноТ ради;
запобiгання та виявлення корупцiТ БезлюдiвськоТ

БезлюдiвськоТ селищноТ рали ;

БезлюдiвськоТ селищноТ ради.
ва не рiлше одного разу на piK звiтуе про свою

несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання

ь надання адмiнiстративних послуг, органiзачiТ
,т роботи та взасмодiт з правоохоронними органами,
цивiльного захисту населення.

и цивiльного захисту Харкiвського району з метою
дiв iз запобiгання та ефективного реагування на

подii, лiквiдацiт iх наслiдкiв, захисту та
ждалого насеJlення;

2.2. У разi Bi i Безлюдiвського селищного голови викону€

функuii та повноваження лишного голови з виконавчоТ роботи.
2.З. Коорлинус щодо реалiзачiТ повноважень виконавчих

органiв БезлюдiвськоТ селищноI рали iз забезпечення ст€tлого

ькоТ селищноТ ланки територiальноi пiдсистемифункчiонування Безлю

z,4. Координус роооту щодо лlквlдацll наслlдкlв екологlчних
катастроф, стихiйного л|ха, епiдемiй на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ

ради;
2.5. Проводить

звернення громадян.

наслiдкiв екологiчних

прийом громадян з особистих питань, розгляда€



2.6. Готус i внос{ть Безлюдiвському селищному головi пропозичii
щодо вдоскон€lJIення стр!ктури виконавчих органiв БезлюдiвськоТ селиlцноi
ради, Тх взаемодiТ i вдоскоНалення форм та методiв роботи.

2,7. Забезпечу€ викРнання розпоряджень селищного голови, контроль
за виконанням яких покладено на нього, або його пiдлеглих.

2.8. У межах своТх Цовноважень здiйснюе взаемодiю з територiальними
органами НацiональноТ полiцiТ в Харкiвськiй областi та iншими
правоохоронними органаN{и ;

2.9. Вирiшус питанНя та готус iнформачiю стосовно питань вiднесених
цим розподiлом обов'язкiв до його компетенцiТ;

2.|0. В межах своТх функчiон€IJIьних повноважень та повноважень,
наданих чинним законодаВством, спрямовус, координуе i контролюе роботу:

- сектору вiйськового облiку Безлюдiвськоi селищноТ рали;
- сектору з питань цивiльного захисту БезлюлiвськоТ селищноТ ради;
- вiддiлу культури, туризму та спорту Безлюдiвськоi селищноТ рали;
- загального вiддiлу БезлюлiвськоТ селищноТ рали;
- Комунального некомерцiйного пiдприемства Безлюдiвськоi селищноi

ради <Щентр первинноI медичноiдопомоги }Ф З Харкiвського району>.
2.||. Очолюе KoMiciT, робочi групи, консультативнi та дорадчi органи

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

2.|2. Органiзовус роботу по аналiзу результатiв дiяльностi
пiдпорядкованих йому структурних пiдроздiлiв, розробляс пропозицiТ по
вдосконаJIенню фор, i методiв роботи, усуненню наявних недолiкiв.

2.|3. В межах своТх повноважень здiйснюе контроль за дотриманням в
пiдпорядкованих структурних пiдроздiлах БезлюдiвськоТ селищноi ради
правил з технiки безпеки, охорони працi, та протипожежноТ безпеки.

2.|4. Щотримусться правил дiлового етикету.
2.|5. Щолержусться прав i свобод людини i громадянина;
2.|6. Мас право:
- давати пiдлеглим доручення та завдання по колу питань, що входять

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

доручень;
- запрошувати i одержувати вiд ycix структурних пiдроздiлiв

БезлюдiвськоТ селищноТ рали необхiдну iнформацiю, матерiали i документи,
що вiдносяться до питань дiяльностi пiлпорялкованих йому структурних
пiдроздiлiв та виконання tsласних повноважень;

- вступати у взасмовiдносини з пiлроздiлами iнших установ i органiзачiй
для вирiшення питань дiяльностi пiдпорядкованих йому пiдроздiлiв та
виконання власних повноважень;

- вносити на розгляд Безлюдiвського селищного голови пропозицii по
вдосконаленню роботи та усунення недолiкiв в дiяльностi пiдпорядкованих
структурних пiдроздiлiв;



- вносиТи на розгляД Безлюдiвського селищного голови питання прозаохочення, премiювання, депремiювання або притягнення до матерiальноiъа
дисциплiнарноi вiдповiдальностi прачiвникiВ .rру*rур""* пiдроздiлiвБезлюдiвськоi селищноТ р*д".

2.|7 , НеСе ВiДПОвiдальнiсть перед Безлюдiвським селищним головою за:- результати дiяльностi пiдпорядкованих пiдроздiлiв;
_ надання недостовiрнот iнформацii;
- невиконання розпоряджень i доручень селищного голови;- неприйняття заходiв по припиненню виявлених порушень правилтехнiки безпеки, 

. 
правил протипожежноТ безпеки з Ооку працiвникiв

- недостатнiй контроль за роботою пiдлеглих, недотримання нимитруловоi i виконавськоТ дисццлл!цц.
_ невиконання або неналежне виконання cBoix обов'язкiв згiдно цього

розподiлу в межах, визначених чинним трудовим законодавством Украiни,Законами Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", ,,Про службу ворганах мiсцевого самоврядування'' тощо; 
-

_ за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити наiнформацiю, що передбачено Законом Укратни ,,про звернення громадян'' таЗаконом Украiни ,,Про достуП ло публiчпоТ iпборМоцii''.
2,18, За дорученням селищного голови або за його вiдсутнiстю розглядаста вiзус вихiдну та вхiдну кореспонденцiю.

3. Засryпник голови з

дiяльносr,i виконавчих
питань
органiв
ь

3,1, Забезпечуе виконання положень Конституuil Украiни, Бюджетного
кодексу УкраТни, Закону УкраIни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi'',iнших законiв УкраIни, no.runou ВерховноТ Ради УкраТни, aKTiB Президентаукраiни, Кабiнету MiHicTpiB Укратни при здiйсненнi повноваженьвиконавчими органами БезлюдiвськоТ селищноТ Puo" з питань реалiзаuiiдержавноi полiтики з питань соцiального захисту населення, здiйснюезабезпечення делегованих та власних повноважень органiв мiсцевого
самоврядування.

з,2, В межаХ своТХ фУнкцiональних повноважень та повноважень,
наданих чинним законодавством, спрямовуе, координус i контролюс роботу:- вiддiлу соцiального Захисту населення Безлюдiвськоi .Ёпrщпоi ради;- Служби у справах дiтей Безлюдiвськоi селищноi ради;- вiллiлу освiти БезлюдiвськоТ селищноТ ради;

- централiзованоi бухгалтерiТ Безлюдiвськоi селищноТ рали;- фiнансового вiддiлу Безлюдiвськоi селищноТ ради;
- кУ <I-{€HTP надання соцiальних послуг)> БезлюДiвськоТ селищноТ рuд".3.3. Забезпечус дiяльнiсть пiлпорялкованих виконавчих органiв

БезлюдiвськоТ селищноТ рали щодо:



3,3,1, Реалiзацii на територiТ Безлюдiвськоi селищноi рuд, державноiполiтики у сферi соцiально-трудових вiдносин, оплати працi, зайнятостi
населення, соцiаrrьноi та професiйноТ адаптацii вiйськовослужбовцiв,
звiльнених у запас або вiдставку; надання соцiальнот пiдтримки (державнi
ДОПОМОГИ, ПiЛЬГИ, ЖИТЛОВi СУбСидii та iншi виплати, що здiйспrriuс, ,u
рахунок державного (мiсцевого) бюджету, соцiальнi послуги тощо);

3,3,2, ОрганiзацiТ надання соцiальних послуГ та необхiдноi допомоги
особам, окремим соцiальним групам, якi перебувають у складних життевих
обставинах i не можуть самостiйно ix подолати;

3.3.3. Створення в Безлюдiвськiй селищнiй ралi необхiдних умов длянадання соцiальних послуг постраждаJIим вiд домашнього насильства,
насильсТва за ознакоЮ cTaTi, гIостражд€Lтим вiд торгiвлi людьми;

з.3.4. Реалiзацii в Безлюдiвськiй селищнiй Радi державноТ полiтики з
питань захисту прав дiтей, запобiгання дитячiй бездоглядностi та
безпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень;

з.3.5. Створення вiдПовiдниХ умоВ для реаЛiзацii гарантiЙ державноТпiдтримки лiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвсьпо.о пiклування,
забезпечення поширення на територiт громади сiмейних форлa виховання
дiтей.

3.4. Готус i вносить селищному головi пропозицii щодо вдосконалення
структури виконавчих органiв Безлюдiвськоi селищноТ ради, ix взаемодiТ i
вдоскон€lJIення форr та методiв роботи з питань соцiально.о .u*r.ry.

3.5. Органiзус дiлове листування з органами державнот влади та
органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та
органiзацiями з питань, вiднесених до свосi компетенцiт.

3.6. Здiйснення повноважень, пов'язаних iз захистом прав дiтей, згiдно
з законодавством Украiни.

3.7. Спiвпрачюс з громадськими
спрямованостi з питань соцiального захисту
гуманiтарних та соцiальних просктiв.

3.8. Представництво у встановленому порядку пiдпорядкованих
виконавчих органiв у вiдносинах з державними органами, органами
мiсцевого самоврядування, громадськими об'еднаннями, трудовими
колективами, громадянами.

3.9. Здiйснення представництва iHTepeciB
виконавчого KoMiTeTy та селищного голови
вiднесених до iT компетенцii.

з.10. Спiвпрацюе iз засобами масовоi iнформачiт з MeToto iнформування
населення з питань, якi вiднесенi до своет компетенцii.

3.1l. Розглядае звернеtIня громадян та юридичних осiб, готус проскти
вiдповiдей на цi звернення у межах компетенцiт.

з,|2, Несе вiдповiдальнiсть перед Безлюдiвським селищним головою
за:

- результати дiяльностi пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв
БезлюдiвськоТ сели щноТ рuди ;

органiзацiями соцiальноi
населення шляхом реалiзацiТ

БезлюдiвськоТ селищноТ ради,
пiд час вирiшення питань,



_ надання недостовiрноi iнформачiт;
- невиконання розпоряджень i доручень селищного голови;
- неприйняття заходiв по припиненню виявлених порушень правилтехнiки безпеки, правил протипожежноТ безпеки з Ооф працiвникiв

пiдпорядкованих структурних п iдроздiлi в Безлюдi вс ькоТ ..п"йоi рали;- недостатнiй контроль за роботою пiдлеглих, недотримання нимитрудовоi i виконавськоi дисциплiни;
_ невиконання або неналежне виконання своiх обов'язкiв згiдно цього

розподiлу в межах, визначених чинним трудовим законодавством УкраТни,Законами УкраТни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", ,,Про службу ворганах мiсцевого самоврядування'' тощо; 
-

- за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити наiнформацiю, що передбачено Законом Украiни ,,про звернення громадян'' та
Законом УкраТни ,,Про доступ до публiч"оТ i"6ормацii"'. 

-

4. Заступник голови з питаIiь
дiяльностi виконавчих органiв

4,1, Забезпечус виконання положень Конститушii Украiни, Бюджетного
кодексу YKpaTHz, Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi'',
iнших законiв Украiни, постанов ВерховноТ Ради УкраТни, aKTiB Преrrдеrrчукраiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни при здiйсненнi повноважень
виконавчими органами Безлюдiвськоi селищноТ рали з питань житлово-
комун€tльного господарства, здiйснюс забезпечення делегованих та власних
повноважень органiв мiсцевого самоврядування.

4,2, Контролюе та координуе роботу щодо забезпечення комплексного
розвитку житлового та комунального
форм ix утримання.

4.з. Координуе роботу пiдприемств водопостачання та водовiдведення,
теплопостачання, пiдроздiлiв електропостачання та газопостачання.

4.4. Координуе роботу пiдприемств, органiзацiй з питань пiдготовки та
роботи в осiнньо-зимовий перiол.

4,5. Вносить пропозичiТ щодо формування бюджету житлово-
комунальноТ сфери, булiвництва об' eKTiB комун€lJIьного призначення.

4.6. Контролюс виконання заходiв з енергозбереження, програм
установлення енергозберiгаючого обладнання, приладiв облiку води, тепла,
ГШУ, електроенергii на об'сктах комунальноi власностi громади.

4.7. Вносить пропозицii з питань прийман""-п.рёлачi до комунально[
власностi громади вiдомчих об'сктiв жкг, закриття неефективно дiючих
комунальних пiдприсмств, створення ОСББ.

4.8. Координу€ та контролю€ виконання програм з розвитку житлово-
комуна_пьного господарства, Рацiональне розподiлення та використання
коштiв, видiлених на виконання цих програм.

господарства, впровадження нових

воинIков



4,9, Погоджуе контракти з керiвниками пiдпорядкованих комунальних
пiдприемств, вносить Безлюдiвському селищному головi пропозицii щодопродовження або розiрвання контракту.

4.10. Координус роботу щодо здiйснення
цiн i цiновоТ полiтики.

контролю за застосуванням

4.1 l. Бере участь у роботi погоджувальноi KoMicii з питань регулювання
цiн iтарифiв на житлово-комун€tльнi послуги Для населення.

4.|2. Забезпечус роботу з питань дотримання Правил благоустрою
територiй.

4,1з, Коорлинуе дiяльнiсть у галузi екологiТ, визнача€ ocHoBHi напрямки
та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного
середовища, рацiонального використання природних p..ypiiu та
забезпечення екологiчноi безпеки життсдiяльностi громади.

4,|4. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядаезвернення громадян.
4.15. Органiзус роботу щодо здiйснення власних та делегованих

повноважень пiдпорядкованими виконавчими органами селищнот ради угалузi житлово-комунального господарства, охорони навколишнього
природного середовища, визначених Законом Украiни о.Про мiсцеве
самоврядування в Украiнi".

4.|6. РозроблЯс проекТи нормативно-правових aKTiB (рiшень селищноi
ради, виконавчого KoMiTeTy селищноТ ради, розпоряджень селищного
голови); проводить експертизу просктiв, пов'язаних з виконанням
покладених на пiдпорядкованi пiлрозлiли завдань.

4.17. Здiйснюе керiвництво й координацiю роботи:
-ВiДДiЛУ ЖИТЛОВО-кОМУнального господарства Безлюдiвськоi селищнот

ради;
- господарського сектору БезлюдiвськоТ селищноi ради;
- групи з благоустрою Безлюдiвськоi селищноi ради;-пiдпорядкованих Безлюдiвськiй ..пrщriй ралi комун€Ulьних

пiдприемств.
4.18. Несе вiдповiдальнiсть перед Безлюдiвським селищним головою

за:

- резульТати дiялЬностi пiдпорядкованих пiлроздiлiв;
- надання недостовiрноТ iнформаuiI;
- невиконання розпоряджень i лоручень селищного голови;
-неприйняття заходiв по припиненню виявлених порушень гIравил

технiки безпеки, правил протипожежноТ 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'', о,Про службу в
органах мiсцевого самоврядування" тощо;



- за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити на
iнформачiю, що передбачено Законом УкраТни ,,Про .".рп.п"я громадян'' та
ЗаконоМ УкраiнИ,,ПРО доступ ло публiчноТ iнформацii''.

5. Заступник голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв

Роман ШЕЙКА

5.1. Забезпечу€ виконання положень КонституuiТ УкраТни, Бюджетного
кодексУ Украiни, ЗаконУ УкраТнИ "ПрО мiсцеве самоврядування в YKpaiHi'',
iнших законiв УкраТни, постанов ВерховноТ Ради Украiни, aKTiB ПрезЙдента
укратни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни при здiйсненнi повноважень
виконавчими органами БезлюдiвськоТ селищноТ рали з питань економiчного
розвитку, iнвестицiйноi дiяльностi, державноТ ресстрацii, земельних вiдносин
та управлiння комун€lJIьною власнiстю, здiйснюе забезпечення делегованих
та власних повноважень органiв мiсцевого самоврядування.

5.2. В МеЖаХ СвоIх функчiон€шьних повноважень та повноважень,
наданих чинним законодавством, спрямову€, координус i контролюе роботу:

- ВiДДiЛУ З ПиТань економiчного розвитку, iнвестицiйноI дiяльностi та
комун€Lльного майна БезлюдiвськоТ селищноТ ради ;

- ВiДДiЛУ ЗеМельних вiдносин та комунальноi власностi БезлюдiвськоТ
селищноТ ради;

- вiддiлу державноТ реестрацiТ БезлюдiвськоI селищноi рали.
5.3. Забезпечус реалiзаuiю державноi й регiональноi полiтики у сферi

УПРавлiння маЙном, захисту майнових прав БезлюдiвськоТ селищноi рали.
5.4. Представляс iнтереси Безлюдiвськоi селищноТ рuд" та iT

ВИКОНаВЧИХ ОРГаНiв у Bcix державних органах, установах та органiзацiях, на
ПiДПРиСмсТВах ycix форм власностi, вчиня€ Bci необхiднi дiТ в iHTepecax
БезлюдiвськоТ селищноi ради та iT виконавчих органiв.

5.5. Здiйснюс встановлення за узгодженим рiшенням Безлюдiвськоi
селищноТ рали порядку використання коштiв та iншого маЙна, що
перебувають у власностi БезлюдiвськоТ селищноТ ради.

5.6. КООрДИнУс селищну полiтику щодо розвитку пiдприемств маJIого
та середнього бiзнесу.

5.7. Органiзовуе роботу щодо здiйснення власних та делегованих
повноважень пiдпорядкованими виконавчими органами селищнот рали у
ГаЛУЗi ТОрГоВельного, побутового обслуговування, громадського харчування,
ВИЗНаЧених Законом УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi" та
iншими нормативно-правовими актами.

5.8. Сприяс:
- зовнiшньоекономiчним зв'язкам пiдприемств, установ та органiзацiй,

розташованих на територiТ громади, неза.пежно вiл форм власностi;
- органiзацiI i проведенню мiжнародних виставок, ярмаркiв, форумiв,

презентацiй iноземних фiрм i прелставництв у громадi;



_ з€tJIучеНню iнвестицiй для створення робочих мiсць та здiйсненнюiнвестицiйноi дiяльностi на вiдповiднiИ r.р"r"рiТ.
5,9, Забезпечус на територii громй" 

" межах наданих повноважень
реалiзацiю мiжнародних зобов'язань УкраТни.

5.10. Розробляс та органiзовуе реалiзацiю заходiв, спрямованих нанарощуВання iнвестицiйних pecypciB, створення сприятливогоiнвестицiйного клiмату в громадi.
5.1 1. Здiйснюс прогнозування iнвестицiйного розвитку навнутрiшньому ринку' Н3дае роз'яснення щодо порядку участi у процедурахвiдбору та реестрацiI iнвесr"цiй""" просктiв, програм.
5.I2. Здiйснюе монiторинг lпu..r"цiйноi. дiяльноотi за рахунокнедержавного iнвестування.

5,13, Органiзовус роботу Щодо забезпечення конститучiйних тазаконних прав громадян та Юридичних осiб на землю вiдповiдно доземельного кодексу Укратни та iнших законних нормативних тапiднормативних aKTiB Украi'ни :

- розгляду звернень громадян та юридичних осiб;_ внесення пропозицiй до вiдповiдних iнстанцiй при
пiдготовЦi просктiВ норматиВно-правових aKTiB гЙузi
земельних вiдносин;

формуваннi та

- здiйснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель,надходження оренлноi плати за землю, контроль за складаннямземлевпоряднот документацii' надання пропозицiй Радi громади привирiшеннi питань у галузi земельних вiдносtан, виконання Законiв Украiни,
aKTiB та доруЧень ПреЗидента Украiни, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,aKTiB центр€tльних органiв виконавчоТ влади, розпоряджень головиБезлюдiвськоi селищноТ рали та iнше;

5.14. Бере участь у роботi комiсiй з питань, якi вiднесенi до свосТкомпетенцii;
5,15, Спiвпраrrюс iз засобами масовот iнформаrriI з метою iнформування

населення з питань, якi вiднесенi до свосТ компетенцiТ.
5.1б. Органiзовуе дiлове листування з органами державноi влади таорганами мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами, установами таорганiзацiями з питань, вiднесених до своеi компетенцii.
5.17. Розглядас звернення громадян та юридичних осiб, готуе проективiдповiдей на цi звернення у межах компетенцiт.
5.18. Несе вiдповiдальнiсть перед Безлюдiвським селищним головою

за:

- результати дiяльностi пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв
Безлюдiвськоi селищноТ рали;

- надання недостовiрноi iнформацii;
- невиконання розпоряджень i доручень селищного голови;
- неприйняття заходiв по припиненню виявлених порушень правилтехнiкИ безпеки, правиЛ протипоЖежноi безпеки з боку прачiвникiв

пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв БезлюдiвськоТ .*п"Й"оТ ради;

регулювання



- недостатнiй контроль за роботою пiдлеглих, недотримання нимитрудовоi i виконавськоТ дисциплiни;
- невиконання або неналежне виконання свотх обов'язкiв згiдно цього

розподiлу в межах, визначених чинним трудовим законодавством Украiни,
Законами Украiни ,,ПРо мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", ,,Про службу ворганах мiсцевого самоврядуванняО' тощо;

- за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити наiнформацiю, що передбачено Законом Укратни ,,про звернення громадян'' та
ЗаконоМ УкраТни ,,Про доступ ло публiчпоТ i"6ормацii''. 

-

б. Секретар ради
Яна СТАС€ВА

6.1. Здiйснюе повноваження згiдно cTaTTi 50 Закону УкраТни ,,Промiсцеве самоврядування в YKpaiHi''; викону€ органiзацiйне, iнформацiйне,
методичНе забезпечення дiяльностi селищноi; ради.

6,2, Скликас ceciT селищноi рuд" у ""падпах, 
передбачених частиною 6

cTaTTi 46 Закону УкраТни,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi''.
6.3. Веде засiдання селищноi рuд" та пiдписуе iT рiшЪння у випадках,

передбачених частиною б cTaTTi 46 Закону УкраТни ,,Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi''.

6,4, ПоВiдомляС депутатiв i доводить до вiдома населення iнформацiю
про час i мiсце проведення ceciT ради, питання, якi передбачаеться внести на
розгляд ради.

6.5. Органiзовус
селищноТ рали:

- готус проекти рiшень на розглял лепутатiв;
- готус проскти розпоряджень селищного голови щодо

скликання та порядку денного сесiй;
- Запрошу€ Депутатiв та iнших осiб на пленарнi засiдання сесii селищнот

ради;
- забезпечус пiдготовку рiшень селищноi ради, доведення iх довиконавцiв, контроль за iх виконанням;
- веде та складас протоколи сесiй, забезпечус Тх огrрилюднення.
6,6. За дорученням Безлюдiвського селищного голови координуе

дiяльнiсть постiйних комiсiй селищноТ ради.
6.7. Забезпечуе свосчасне доведення рiшень Ради до виконавцiв i

населення, органiзус контроль за Тх виконанням.
6.8. Органiзовус взасмодiю з депутатами БезлюдiвськоI селищноi

старостаМи, кер i вн иками кому H€lJIbH их п iдприсм ств та громадс bKi стю ;
6.9. Здiйснюс органiзацiю i проведення громадських слухань та розглядi виконання пропозицiй, висловлених на них.

голови координуе
доручення, сгIрия€

пiдготовку та документаJrьне оформлення сесiй

TepMtHlB

ради,

6. 10. За дорученням Безлюдiвського селищного
дiяльнiсть постiйних та iнших комiсiй ради, дас Тм
органiзацiТ виконання Тх рекомендацiй.



б,l l. Сприяе депутатам ради у злiйсненнi iх повноважень.
. 6,12, Органiзуе за дорученням Ради вiдповiдно До законодавства

здiйснення заходiв, пов'язаних з пiдгоrо"по, i проведенням референдумiв тавиборiв до органiв державнот влади i мiсцевого самоврядування.
б. 13. Забезпечус зберiгання у вiдповiднй* 'op.unu" 

мiсцевогосамоврядування офiцiйних документiв, пов'язаних з мiсцевимсамоврядуванням вiдповiлнот територiальнот громади, забезпечус доступ доних осiб, яким це право надано у встановленому порядку.
6.14. Забезпечуе виконання повноважень, передбачених п. 2 ст. З7,пп. 4 пункту "б'_ частини першоТ ст. 38 Закону УкраТни ..Про мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi'' щодо:
6.14.1. Пiдготовки i внесення на розгляд ради пропозицiй

адмiнiстративно-територiального устрою в порядку i межах
визначених законом.

6.I4.2. Розгляду справ про адмiнiстративнi
адмiнiстративних комiсiй та комiсiй з питань
спрямування iх дiяльностi.

щодо питань
повноважень,

правопорушення, утворення
боротьби зi злочиннiстю,

6.15. Виконуе доручення Безлюдiвського селищного голови.
6. 16. Проводить органiзацiйно-методичну роботу з працiвниками

структурних пiдроздiлiв Безлюдiвськот селищноi' рuд", старостами такерiвниками пiдпорядкованих комУнаJIьних установ, з питань якi стосуються
роботи БезлюдiвськоТ селищноТ рчд".6,|7, В МеЖаХ ВЛаСНИХ компетенцiй, за рiшенням селищноi рад" iiвиконавчого KoMiTeTy, а такоЖ за доруЧенняМ Безлюдiвського селищного
голови входить до складу комiсiй, робочих груп, та iнших робочих органiв
Безлюдiвськоi селищноi рuд".

6.18. Несе вiдповiдальнiсть за:
- визначення категорii публiчнот iнформаuii з обмеженим доступом;- достовiрнiсть переданих в електронному виглядi для оприлюднення

просктiв рiшень селищноi ради, Що пiдл".аюrь обговоренню, прийнятих
рiшень селищнот ради, та iншот публiчноi iнформачiт в межах свост
компетенцiТ.

- результати 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'язкiвзгiдно цього розподiлу В межах, визначених чинним трудовим
законодавством Укратни, Законами Украiни ,,про мiсцеве самоврядування в
Украiнi", ,,Про службу в органах мiсцевого самоврядування'' тощо;
. ! -n.:.. персонаЛьну вiдповiдальнiсть за збереження i нерозповсюдження
lнФормацtt з оOмеженим доступом;

- за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити на
iнформацiю, депутатськi звернення та запити, що передбачено Законом
УкраiнИ ,,ПрО зверненнЯ громадян", ЗаконоМ УкраТнИ ,,Про доступ до



публiчнот iнформацii"' та Законом Укратни <про статус народного депутата
УкраТни>.

6.19. ЗДiйСНЮС Повноваження селищного голови в питаннi дiяльностi
Ради на перiод його тимчасовоi вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження,
хвороба), а також у разi дострокового припинення повноважень селищного
ГОЛОВИ, ЧИ НеМОЖЛИВОСТi ВИКОНаНня ним своТх обов'язкiв, в гIорядку
визначеному чинним законодавством Укратни.

7. Керуlочий справами (секретар) викоllавчого KoMiTeTy

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

7.2. Забезпечус виконання розпоряджень та доручень селищного
голови, рiшень сесiй та рiшень виконавчого KoMiTeTy селищноТ ради, в разi
необхiдностi здiйснюе контроль за iх виконанням.

7.З. Планус роботу виконавчого KoMiTeTy БезлюдiвськоТ селищноi ради.
7.4. Вирiшу€ питання та готу€ iнформаrriю стосовно питань вiднесених

цим розподiлом обов'язкiв до його компетенцiI.
7 .5. Приймас участЬ В розробцi стратегiI ради, планiв соцiально-

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

7,6. Забезпечуе постiйне пiдвищення рiвня професiйних навикiв
працiвникiв структурних пiдроздiлiв БезлюдiвськоТ селищноi рuд".

7.7. Проводить особистий прийом громадян .

7.8. Органiзовуе роботу по аналiзу результатiв дiяльностi структурних
пiдроздiлiв Безлюдiвськот селищноi рали.

7.9. Розробляе та надас пропозицiТ по вдоскон€шенню форм i методiв
покращення ефективностi дiяльностi структурних пiлрозлiлiв Безлюдiвськоi
селищноТ ради, пропозицiй по усуненню наявних недолiкiв в iх роботi.

7.10. В межаХ компетенцiй, за рiшенням селищноТ рали або
виконавчого KoMiTeTy та доручень селищного голови входить до складу
комiсiй, KoMiTeTiB робочих ГРУп, в зазначених органах виконус повноваження
вiдповiдно до затверджених Положень (Порядкiв).

7.||. !отримУстьсЯ та здiйснюе контролЬ за дотриманням Закону
УкраIни uПро звернення громадян) в пiдпорядкованих пiлроздiлах, особливо
щодо свосчасностi надання вiдповiдей на звернення громадян,

7.|2. Входить до складу конкурсноi та атестацiйноi KoMicii
Безлюдiвськоi селищноТ ради;

7 .|3. !отримуеться правил дiлового етикету;
7.14. .Щолержуеться прав i свобод людини i громалянина;
7 ,|5. Опiкусться питаннями гендерноi piBHocTi на територiТ громали;
7.16, ВДОСконалюс органiзацiю свосТ роботи та роботу пiдлеглих,

ПiДВИЩУс сВою особисту гrрофесiйну квалiфiкацiю та квалiфiкацiю пiдлеглих;

Анастасiя ПIДКоЦАЙ



7.I7. Приймас участь в розробчi стратегiТ селища, планiв соцiально-
економiчного розвитку громади, програм соцiально - економiчного розвитку
мiсцевих цiльових програм та за погодженням селищного голови подас iх на
розгляд виконавчого KoMiTeTy, дегIутатському корпусу;

7,18. Органiзовус розробку та реалiзачiю культурного розвитку селища,
здiйснюс контроль за органiзачiсю виконання та подання Безлюдiвськiй
селищнiЙ ралi звiтiв про хiд i результати виконання культурних програм;

7.|9. Мас 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 БезлюдiвськоТ селищноI ради необхiдну iнформацiю,
матерiали i документи, що вiдносяться до питань дiяльностi Безлюдiвськоi
селищноТ рали;

- вступати у взаемостосунки з пiдроздiлами iнших установ i органiзачiй
для вирiшення питань дiяльностi пiлроздiлiв Безлюдiвськоi селищноТ рали;

- вносити на розгляд селищного голови пропозицiI по вдоскон€lJIенню

роботи та усунення недолiкiв в дiяльностi структурних пiдроздiлiв;
7 .20. Органiзовуе пiдготовку засiдань виконавчого KoMiTeTy, матерiалiв

i проектiв рiшень для розгляду на засiданнях.
7 .2|. Складае перспективнiо поточнi та оперативнi плани роботи

виконкому Безлюдiвськоi селищноТ рали.
7.22. Коорлинус роботу iз забезпечення структурних пiдроздiлiв

Безлюдiвськоi селищноТ рали персоналом, згiдно з piBHeM та профiлем
отриманоТ ними освiти, пiдготовки та дiлових якостей, на гriдставi конкурсу ,

або за iншою визначеною законом процедурою.
1 .23. Органiзовуе проведення стажування молодих фахiвцiв та виховноi

роботи персоналу.
7.24. Коорлинуе роботу по проведенню щорiчного оцiнювання

персоналу.
7.25. Коорлинус пiдготовку матерiалiв для рекомендацiТ прачiвникiв до

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

для призначення пенсiй працiвникам установи, а також подання iх в органи
соцiального забезпечення.

7.27. За рiшеннями селищноТ рали ii виконавчого KoMiTeTy та доручень
селищного голови здiйснюе контроль за виконання рiшень виконавчого
KoMiTeTy ради та розпоряджень селищного голови.

7.28. KoMyHiKyc з iншими установами, закладами та пiдприемствами.
7.29. Спiльно з керiвниками структурних пiдроздiлiв Безлюдiвськоi

селищноТ рали здiйснюс контроль за станом труловоI дисциплiни i
додержанням прашiвниками правил внутрiшнього трудового розпорядку в

ycTaHoBi, розробляс заходи щодо змiцнення трудовоТ, виконавчоi дисциплiни



та ефективного використання робочого часу, контролюс ix виконання.
7.30. Розробляе проекти рiшень селищноТ рали та iT виконавчого

KoMiTeTy.

7.3|. Готуе проекти розпоряджень Безлюдiвського селищного голови вмежах своеi компетенцii, забезпечус Доведення Тх до виконавцiв.
7,з2, Готус iнформаuiю для оприлюднення та вiдповiдi на запити тазвернення згiдно законодавства, якi стосуються роботи виконавчого KoMiTeTy

БезлюдiвськоI селищноТ рuд".
7 .Зз. Несе вiдповiдальнiсть за:
- результати дiяльностi структурних

селищноТ радr;
- надання недостовiрнот iнформачiт;
- невиконання, розпоряДженЬ i доручень Безлюдiвського селищного

голови;
- неприйняття заходiв по припиненню виявлених порушень правилтехнiки безпеки, правил протипожежноI безпеки з боку працiвникiв

структурних пiдроЗдiлiв Безлюдiвськоi селищноI рали;- недостатнiй контроль за роботою пiдлеглих, недотримання ними
трудовоi i виконавськоТ дисциплiни;

- невиконання або неналежне виконання cBoix обов'язкiв згiдно цього
розподiЛу в межах, визнаЧениХ чинниМ трудовим законодавством УкраТни,
ЗаконамИ УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, <Про .пуiбу 

"органах мiсцевого самоврядування) тощо;
- вчинення дисциплiнарного проступку, за iншi види порушень

вiдповiдНо до вимог дiючого законодавства Украiни;_ несе персонЕLльну вiдповiдальнiсть за збереження i
нерозповсюдження наданот в його розпорядження iнформаuiт з обмеженим
доступом;

_ за невчасне надання вiдповiдей на звернення громадян, запити на
iнформацiю, депутатськi звернення та запити, що передбачено Законом
украiни uпро звернення громадян), Законом Украiни кпро доступ допублiчнот iнформацiт> та Законом Укратни <про статус народного депутата
Украiни>.

Керуlочий справами (секретар)
викоllавчого KoMiTeTy Анастасiя ПIЩКОПАЙ

пlдроздlлlв та посадових осiб



Додаток 2

до розпорядження Безлюдiвського
селищного голови
вiдJО, /"1 .zэ"zl р, Nч/|,ф

взаемозамiна посад
пiд час BiдcyTllocTi голови селишlrоi ради, секретаря ради та першого

заступника голови з питаl"lь дiяльlrостi викоtIавчих оргаlliв
Безлюдiвськоi сел ищноТ рали.

Керуlочий справами (секретар)
викоIlавIIого KoMiTeTy Анастасiя ПIДКОПАИ

Посада хто замiщае
Безлюдiвський селищний голова
Микола КУЗъМIНоВ

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

Секретар ради
Яна СТАССВА

Безлюдiвський селищний голова
VIикола кУЗЬМIНоВ

Перший заступник селищного
голови Юрiй СВIТЛIЧНИЙ

Заступник голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
Алла ГУТоВЕЦЬ

Заступник голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
Алла ГУТоВЕЦЬ

Перший заступник селищного
голови
Юрiй СВIТЛIЧНИЙ

Заступник голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
сергiй двойнtков

Заступник голови з питань
дlяльностl виконавчих органlв
Роман ШЕЙКА

Заступник голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
Роман шЕЙкА

Заступник голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
Сергiй двоЙНIКоВ


