
УКРАЇНА
ІСРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 29 січня 2021 року смт Краснокутськ № 7

Про затвердження Положення про 
апарат Краснокутської селищної 
ради Богодухівського району 
Харківської області

Для забезпечення правової, організаційної, інформаційно-комп’ютерної, 
матеріально-технічної та іншої діяльності апарату селищної ради, враховуючи 
рішення І сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 01 грудня 
2020 року № 8-УІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської 
селищної ради та її виконавчих органів» (зі змінами), керуючись статтею 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Краснокутської селищної ради

1. Затвердити Положення про апарат Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської області (далі - Положення), що 
додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Краснокутської селищної 
ради у своїй діяльності керуватись цим Положенням.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами

В И Р І Ш И В :

виконавчого комітету с<

Краснокутський сели Ірина КАРАБУТ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
селищної ради
від 29 січня 2021 року № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Краснокутської селищної ради Богодухівського району

Харківської області

1. Апарат Краснокутської селищної ради (далі - апарат) складається зі 
структурних підрозділів, що організаційно забезпечують здійснення селищною 
радою повноважень, визначених актами законодавства.

Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату 
та видатки на його утримання затверджує селищний голова за погодженням.

Апарат утримується за рахунок коштів місцевого бюджету 
Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.

2. До складу апарату входять:
- відділ фінансово-господарського забезпечення;
- загальний відділ;
- відділ кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного 
забезпечення та зв’язків з громадськістю;
- відділ комунальної власності;
- відділ правового забезпечення;
- сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи; 
-відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства, будівництва та благоустрою;
- відділ земельних відносин та екології;
- відділ «Центр надання адміністративних послуг»;
- сектор державної реєстрації;
- відділ соціального захисту населення;
- відділ економічного розвитку та інвестицій, підприємництва, податків 
та зборів;
- архівний сектор;
- старостинські території.
3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», 
іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України, розпорядженнями селищного голови, 
Регламентом Краснокутської селищної ради, Інструкцією з діловодства в 
Краснокутській селищній раді (далі -  селищна рада) та цим Положенням.

4. Основними завданнями апарату є правове, організаційне, 
інформаційно-комп’ютерне, матеріально-технічне та інше забезпечення 
діяльності селищної ради, підготовка аналітичних, інформаційних, інших 
матеріалів, надання методичної та практичної допомоги виконавчим органам зі



статусом юридичних осіб публічного права селищної ради (далі -  виконавчі 
органи) у здійсненні ними своїх функцій і завдань.

Разом із забезпеченням основних завдань апарат сприяє впровадженню в 
організацію роботи селищної ради ефективних форм і методів управлінської 
діяльності, аналізує цю роботу, узагальнює позитивний досвід.

5. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із 
виконавчими органами, депутатами всіх рівнів, громадськими об’єднаннями, 
підприємствами, установами та організаціями.

6. Структурні підрозділи апарату селищної ради відповідно до 
покладених на них завдань:

опрацьовують документи, що надходять до селищної ради, готують до 
них аналітичні, довідкові та інші матеріали;

забезпечують ведення діловодства як звичайного, так і з грифами 
обмеженого доступу;

за власними пропозиціями та пропозиціями виконавчих органів, 
погодженими у відповідному порядку із заступниками селищного голе 
відповідно до розподілу обов’язків, готують квартальні та річні плани роботи 
селищної ради та подають селищному голові для затвердження, здійснюють 
підготовку звітів про їх виконання;

здійснюють правове забезпечення діяльності селищної ради, проведення 
організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і 
протидії корупції;

здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів та за дотриманням антикорупційного 
законодавства;

здійснюють регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища;

здійснюють повноваження щодо управління комунальною власністю 
громади;

займаються питаннями економічного розвитку громади, залучення 
інвестицій, розвитком підприємництва, сплатою податків та зборів;

забезпечують діяльність селищної ради у сфері містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та благоустрою;

здійснюють організаційні заходи щодо цивільного захисту, 
територіальної оборони громади та мобілізаційної підготовки в селищній раді;

здійснюють повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

забезпечують реалізацію державної політики у сфері надання якісних 
адміністративних послуг на території громади;

здійнюють надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 
мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

забезпечують спрощення процедури отримання адміністративних послуг 
та поліпшення якості їх надання;

здійснюють повноваження, передбачені законами України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань» та іншими нормативно-правовими актами.



здійснюють заходи щодо соціального захисту населення;
узагальнюють та складають переліки питань, що пропонуються для 

розгляду на пленарних засіданнях селищної ради та на засіданнях постійних 
комісій селищної ради;

розробляють проекти відповідних розпоряджень селищного голови, що 
стосуються компетенції роботи кожного структурного підрозділу апарату та 
готують зміни до цих актів;

здійснюють своєчасне виконанням законів України, актів і доручень 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
розпоряджень селищного голови, а також аналізують причини виникнення 
порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносять пропозиції щодо 
їх усунення;

забезпечують роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних 
органів, утворених при селищній раді, діяльність яких координують перший 
заступник селищного голови, заступники селищного голови та керуючий 
справами виконавчого комітету селищної ради відповідно до розподілу 
обов’язків;

забезпечують поточну діяльність селищного голови, секретаря ради, 
першого заступника селищного голови, заступників селищного голови та 
керуючого справами виконавчого комітету селищної ради;

здійснюють координацію роботи щодо підготовки та проведення за 
участю керівництва селищної ради масових заходів, урочистостей, зустрічей з 
депутатами різних рівнів, робочих поїздок керівництва селищної ради до сіл і 
селищ громади;

забезпечують належну роботу з розгляду звернень громадян, звернень і 
запитів депутатів всіх рівнів, проведення особистих прийомів громадян 
керівництвом селищної ради;

розглядають звернення і листи підприємств, установ, організацій та 
громадян, документи, інші матеріали, що надійшли до селищної ради в 
установленому порядку, повертають адресатам звернення, документи та інші 
матеріали, що внесені з порушенням установленого порядку;

проводять в установленому законом порядку роботу, пов’язану з 
організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням 
працівників селищної ради, веденням обліку кадрів, вживають заходів із 
поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників 
селищної ради;

передають у встановленому порядку та визначені строки до структурного 
підрозділу апарату районної державної адміністрації, на якого покладені 
функції та повноваження з питань забезпечення доступу до публічної 
інформації, інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом, для 
висвітлення на офіційному вебсайті селищної ради;

здійснюють матеріально-технічне та господарське забезпечення 
діяльності апарату, забезпечують дотримання режиму роботи, належного 
протипожежного стану та правил охорони праці в службових приміщеннях 
селищної ради;



забезпечують функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи 
апарату, супроводження та контроль за функціонуванням локальної 
комп’ютерної мережі, офіційного вебсайту селищної ради та інших 
інформаційних ресурсів апарату;

здійснюють заходи щодо технічного захисту інформації в селищній раді;
здійснюють роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів, їх передачу в установленому порядку на 
постійне зберігання до архівної установи;

старостинські округи забезпечують представництво інтересів жителів 
населених пунктів в селищній раді;

виконують інші функції, що відносяться до компетенції кожного 
структурного підрозділу апарату селищної ради та визначені у їх положеннях.

7. Для реалізації завдань структурні підрозділи апарату селищної ради 
має право:

залучати спеціалістів виконавчих органів, підприємств, організацій 
установ, громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для 
вивчення і розгляду питань, що належать до їх компетенції;

одержувати в установленому порядку від виконавчих органів, 
підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, 
дані, необхідні для виконання покладених на них завдань;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами, 
системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими 
технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх 
компетенції;

вносити на розгляд керівництва селищної ради проекти розпоряджень, 
планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до 
компетенції кожного структурного підрозділу апарату селищної ради.

8. Керівництво діяльністю структурних підрозділів апарату селищне, 
ради здійснюють селищний голова, перший заступник селищного голови, 
заступники селищного голови та керуючий справами виконавчого комітету 
селищної ради згідно з розподілом обов’язків.

9. Перший заступник селищного голови, заступники селищного голови та 
керуючий справами виконавчого комітету селищної ради несуть персональну 
відповідальність за законність прийнятих рішень щодо здійснення діяльності 
підпорядкованих їм структурних підрозділів апарату селищної ради.

10. Для розгляду пропозицій щодо вдосконалення роботи апарату та 
вирішення інших питань в апараті можуть утворюватися відповідні комісії. 
Склад комісій та положення про них затверджуються розпорядженням 
селищного голови.

11. Структурні підрозділи апарату забезпечують діяльність селищної ради 
з питань, що належать до їх компетенції, виконують функції відповідно до 
цього Положення і положень про структурні підрозділи апарату. Положення 
про структурні підрозділи апарату розробляються начальниками таких



підрозділів і погоджуються з відділом правового забезпечення апарату, з 
відділом кадрової роботи, з питань організаційно-інформаційного забезпечення 
та зв’язків з громадськістю апарату селищної ради та затверджуються 
розпорядженням селищного голови із подальшим оприлюдненням у порядку, 
передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Спеціаліст І категорії -  юрист Валерій САМІЛО

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу кадрової роботи, з питань 
організаційно-інформаційного забезпечення 
та зв’язків з громадськістю
апа{ «цної ради
___ __ Олена НІКОЛАЄНКО
«^ # » 2021 року


