
Додаток 5 

до рішення міської ради  

                                                                                         від 17.05.2021 № 8/5-10 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань розвитку приєднаних територій  

 

 1. Загальні положення 

1.1. Відділ з питань розвитку приєднаних територій  (далі - Відділ) є 

структурним підрозділом міської ради (далі – міська рада), утвореним з 

метою сприяння розвитку приєднаних територій до Покровської ТГ та 

максимального наближення їх жителів до місцевої влади. 

1.2. Відділ утворюється міською радою, їй підконтрольний та 

підзвітний, підпорядковується міському голові та секретарю міської ради, за 

розподілом обов’язків між керівними працівниками апарату міської ради. 

1.3. Організаційну роботу Відділу координує секретар міської ради 

згідно з розподілом обов’язків. 

1.4. Повноваження та порядок діяльності Відділу визначаються 

окремим положенням, яке затверджуються рішенням міської ради. 

1.5. Структура та штатна чисельність працівників відділу визначається 

міською радою виходячі із обсягу робіт та завдань, що покладаются на 

Відділ. 

1.6. Відділ очолює начальник. Він  та працівники Відділу 

призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського 

голови, за погодженням із секретарем міської ради. 

1.7. Обов’язки начальника Відділу визначаються цим 

Положенням та посадовою інструкцією, працівників відділу – 

посадовими інструкціями. Посадові інструкції затверджуються 

Покровським міським головою. 

1.8. Працівники відділу мають права, обов’язки,  несуть 

відповідальність та в процесі своєї діяльності  керується Конституцією 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

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

інформації», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», 

«Про засади запобігання і протидії корупції» та іншими законодавчими 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим 

Положенням та іншими нормативними актами, з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень, які стосуються виконання покладених на 

Відділ завдань. 

1.9. Покладання на відділ обов’язків, що не належать до його 



компетенції або виходять за її межі, не допускається. 

 

2. Основні завдання відділу 

Основними завданнями відділу є: 

2.1. Сприяння розвитку приєднаних територій до Покровської ТГ з 

метою максимального наближення жителів до місцевої влади. 

2.2. Координація діяльності приєднаних територій, що ввійши до складу 

Покровської територіальної громади, а саме: сел Гришино, Перше Травня, 

Троянда, Котліне, Лисівка, Гнатівка, Даченське,Зелене, Новий Труд, 

Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Піщане, Вовкове, 

Звірове, Солоне, Новотроїцьке, Жовте, Нововасилівка, Новооленівка, 

Успенівка, Новопустинка, Новоолександрівка, Срібне, Богданівка, 

Запоріжжя, Новоандріївка, Петровське, Преображенка, Троїцьке, Українка, 

Ясенове, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надєждинка, Пушкіне, 

селища.Шевченко та             м. Родинське. 

2.3. Сприяння якісному підвищенню рівня професійної компетенції 

старост, оволодінню ними новими знаннями, вміннями, навичками для 

виконання своїх повноважень на закріплених за ними територіях. 

2.4. Надання методичної та практичної допомоги старостам в організації 

роботи на підпорядкованих територіях. Проведення для них семінарів, 

конференцій, консультацій. 

2.5. Підготовка інформаційно-аналітичних звітів про стан економічного 

та соціального розвитку сільських територій. 

2.6. Сприяння розвитку інфраструктури приєднаних территорій до 

Покровської СТГ. 

2.7. Розробка статегії розвитку приєднаних територій Покровської ТГ. 

 

3. Функції відділу 

Відділ, відповідно до визначених задачч, виконує такі функції: 

3.1. Здійснює взаємодію зі старостами приєднаних територій, що 

ввійшли до складу Покровської ТГ. 

3.2. Проводить збір інформації з соціальних, житлово-комунальних, 

загальних питань на приєднаних территоріях, її системний аналіз;  організує 

роботу щодо надання консультативної допомоги у вирішенні проблем, що 

виникають. 

3.3. Сприяє взаємодії старост з відділами, управліннями міської ради та 

комунальними підприємствами щодо соціального захисту населення, 

своєчасного і якісного надання послуг з тепло-, водо-, електро- постачання, 

транспортного сполучення,  забезпечення приєднаних територій  медичними, 

товарами та послугами першої необхідності.  



3.4. Надає допомогу старостам у створенні представництв  

самоорганізації населення та сприяння  їх подальшій діяльності на 

закріплених за ними територіях. 

3.5. Сприяє в організації прийому громадян, які мешкають на 

приєднаних територіях до Покровської ТГ, депутатами міської ради, 

посадовими особами Покровської міської ради, старостою. 

3.6. Бере участь у забезпеченні своєчасного і повного розгляду звернень 

громадян та надання заявникам відповідей. 

3.7. Здійснює пошук грантових конкурсів та програм (проектів), які 

направлені на розвиток сільських територій; взаємодіє з сільською громадою 

щодо їх написання, подання та подальшої реалізації. 

3.8. Надає пропозиції у розробці цільових програм, що реалізуються за 

рахунок коштів державного,обласного та міського бюджетів в сфері розвитку 

сільських та приєднаних територій; забезпечує реалізацію цільових програм 

економічного, соціального та культурного розвитку на цих территоріях. 

3.9. Здійснює  заходи щодо реалізації прийнятих місцевих та 

регіональних програм в рамках компетенції Відділу. 

3.10. Приймає участь у формуванні пропозицій щодо фінансування 

розвитку приєднаних територій при підготовці бюджету Покровської ТГ на 

черговий фінансовий рік у рамках компетенції Відділу. 

3.11. Готує матеріали для розміщення на офіційному сайті Покровської 

міської ради, бере участь у підготовці та наданні матеріалів для засобів 

масової інформації з питань, що належать до компетенції Відділу. 

3.11. Організовує роботу з документами, що містять службову 

інформацію. 

3.12. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього 

завдань та не суперечать діючому законодавству України. 

 

4. Права відділу 

Відділ у межах своєї компетенції має право:  

4.1. Брати участь у: 

4.1.1. пленарних засіданнях міської ради, виконавчого комітету, 

постійних та тимчасових контрольних комісій, погоджувальних радах, 

засіданнях голів постійних комісій, семінарах, навчаннях та нарадах 

виконавчих органів міської ради; 

4.1.2. підготовці проектів рішень, розпоряджень міського голови з 

питань, що відносяться до компетенції  Відділу; 



4.1.3. засіданнях дорадчих і колегіальних органів міської ради, нарадах, 

які проводяться, у разі розгляду на них питань, які відносяться до 

повноважень Відділу. 

4.2. Виносити на розгляд сесії міської ради, виконавчого комітету 

пропозиції, проекти рішень з питань компетенції Відділу. 

4.3. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів та 

структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності інформацію, документи, інші матеріали та залучати їх 

спеціалістів (за згодою  керівника) до розгляду питань, необхідних для 

виконання покладених на Відділ  завдань. 

4.4. Користуватися у встановленому порядку наявними інформаційними 

ресурсами міської ради. 

4.5 Надавати консультації, методичні рекомендації з питань, віднесених 

до компетенції Відділу, депутатам ради, працівникам виконавчих органів та 

структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, 

старостам.  

4.6. Вносити в установленому порядку пропозиції секретарю міської 

ради щодо вдосконалення роботи Відділу.  

 

5. Керівництво відділу 

5.1. На посаду начальника Відділу призначається громадянин України, 

який маєвищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіє 

державною мовою. Має стаж роботи на службі в органах місцевого 

самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

не менше 2 років. 

5.2. Начальник відділу: 

- організовує роботу відділу, визначає її пріоритети і шляхи виконання 

визначених для нього завдань; 

- забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами міської 

ради; 

- забезпечує роботу відділу згідно з планом роботи міської ради, 

організує належне ведення діловодства; 

- є персонально відповідальним за виконання завдань і функцій відділу, 

дотримання працівниками трудової (виконавської) дисципліни; 

- виконує інші функції, необхідні для забезпечення реалізації 

визначених цим Положенням завдань. 

5.3. Начальник відділу має право: 



- за дорученням керівництва представляти міську раду в інших органах 

виконавчої влади або місцевого самоврядування з питань, що належать до 

його  компетенції; 

- залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради (за 

згодою їхніх керівників) до підготовки проектів документів; 

- користуватися іншими правами, наданими або делегованими 

відповідно до законодавства. 

5.4. Начальник відділу є відповідальним за:  

- виконання Відділом завдань і функцій, визначених цим Положенням; 

- збереження працівниками відділу державної таємниці, інформації про 

громадян, що стала відома під час виконання обов’язків державної служби, а 

також інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню; 

- раціональний розподіл обов’язків і належну організацію праці 

працівників відділу, дотримання ними правил внутрішнього трудового 

розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки та пожежної 

безпеки; 

- виконання (дотримання) в межах повноважень інших норм, 

установлених законодавством. 

 

6. Відповідальність відділу 

6.1. Відділ несе відповідальність за неякісне або невчасне виконання 

посадових обов’язків і задач, покладених на нього, бездіяльність або 

невикористання наданих йому прав та повноважень. 

6.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники 

відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                  Н.Іваньо  

 


