
 
 

 

ГОРОДИЩЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 

ПРОЕКТ          Р І Ш Е Н Н Я  
 

24 листопада 2020 р.                                 с. Городище                                № 1/ 

 

Про затвердження Положень 

про відділи Городищенської 

сільської ради восьмого скликання 

 
 Відповідно до  ст. 26, ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності 

Городищенської сільської ради восьмого скликання (додається № 1); 

2.Затвердити Положення про відділ земельних ресурсів, кадастру та 

екологічної безпеки Городищенської сільської ради восьмого скликання 

(додається № 2); 

3. Затвердити Положення про відділ (центр) надання адміністративних 

послуг Городищенської сільської ради восьмого скликання (додається № 3); 

4. Затвердити Положення про гуманітарний відділ Городищенської 

сільської ради восьмого скликання (додається № 4); 

5. Затвердити Положення про відділ соціального захисту Городищенської 

сільської ради восьмого скликання (додається № 5); 

6.Затвердити Положення про відділ кадрового, юридичного та 

організаційного забезпечення Городищенської сільської ради восьмого 

скликання (додається № 6); 

 

 

 

Голова                                                                                        Світлана СОКОЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 



            Додаток № 1  

                                                            до рішення Городищенської сільської ради 

                                                                від   24 листопада 2020    року № 1/ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бухгалтерського обліку та звітності  

Городищенської сільської ради 

 

 

І. Загальні положення 

 

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі – відділ) 

Городищенської сільської ради. Працівники відділу підпорядковуються 

керівнику відділу, а керівник відділу – сільському голові. 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України; Бюджетним 

кодексом України; законами України; Указами та розпорядженнями 

Президента України; постановами Верховної Ради України; постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України; наказами і інструкціями 

Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України; 

рішеннями Городищенської сільської ради (далі – сільської ради) та 

розпорядженнями голови сільської ради; положенням про Відділу, а також цим 

положенням.  

3.  У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової 

роботи та служби в органах місцевого самоврядування відділ керується також 

відповідними  рекомендаціями Національного агентства України з питань 

державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

юстиції України та Пенсійного фонду України. 

4. Робота відділу здійснюється під керівництвом начальника відділу – 

головного бухгалтера, який призначається і звільняється з посади сільським 

головою. 

ІІ. Основними завданнями відділу є: 

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності Відділу; 

- забезпечення відображення у документах достовірної та у повному 

обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної 

для оперативного відділу бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та 

фінансовими і матеріальними ресурсами; 

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті 

бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, 

здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;  

- забезпечення контролю за наявністю нерухомого і рухомого майна, 

використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених 

нормативів і кошторису; 

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів; 



- забезпечення подання фінансової та бюджетної звітності, статистичної 

та податкової звітності керівництву Відділу у порядку, встановленому 

законодавством; 

- реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого 

самоврядування з питань кадрової роботи; 

- документальне оформлення проходження служби в органах місцевого 

самоврядування та трудових відносин. 

ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
1. Здійснює бухгалтерський облік відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів 

щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням 

уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності. 

2. Організовує реалізацію бухгалтерського обліку за такими складовими: 

- облік доходів та витрат; 

- облік грошових коштів на рахунках установи; 

- облік розрахунків по заробітній платі; 

- облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними 

фондами; 

- облік розрахунків з підзвітними особами; 

- облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами; 

- облік необоротних активів; 

- облік запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів; 

- облік результатів виконання кошторису; 

- складання і подання звітності до відповідних органів; 

- організація проведення інвентаризації; 

- організація контролю за фінансово-господарською діяльністю 

установи; 

- організація забезпечення бухгалтерського обліку; 

- організація розвитку бухгалтерського обліку. 

3. Складає на підставі даних  бухгалтерського  обліку та забезпечує 

своєчасне подання фінансової та бюджетної звітності, статистичної та 

податкової звітності в порядку, встановленому законодавством. 

4. Здійснює поточний контроль за  дотриманням бюджетного 

законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в територіальних 

органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно 

до взятих бюджетних зобов'язань. 

5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори 

(обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів. 

6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: 

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та 

інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо 

проведення господарських операцій; 

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. 



7. Здійснює аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності Відділу 

щодо причин виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та 

здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської 

заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до 

законодавства. 

8. Забезпечує: 

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та 

послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 

- контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель за 

публічні кошти Відділу; 

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної 

до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; 

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які 

формуються та подаються до територіальних органів Державної казначейської 

служби в процесі казначейського обслуговування ; 

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених 

первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення 

у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності; 

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою 

інформацією про фінансовий стан Відділу, результати діяльності та рух 

бюджетних коштів; 

9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 

грошових коштів та майна, псування активів. 

10. Забезпечує проведення щорічної інвентаризації матеріальних 

цінностей у встановлені строки,  списання матеріалів та господарського 

приладдя. 

11. Здійснює аналітичний облік надходжень і видач витратних матеріалів 

та інших матеріальних цінностей, забезпечує належний облік та проведення 

щорічної інвентаризації, списання  матеріальних цінностей. 

12. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків у 

бухгалтерському обліку та штатній дисципліні, виявлених в Відділі під час 

контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені 

здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. 

13. Розробляє проекти розпоряджень сільського голови, бере участь у 

розробленні проектів інших документів з питань діяльності Відділу (положення 

про Відділу, колективний договір, правила внутрішнього розпорядку тощо) та в 

разі необхідності  вносить зміни та доповнення до них. 

14. Розробляє річні плани роботи з кадрами, вивчає потребу в персоналі 

на вакантні посади в Відділі та вносить відповідні пропозиції сільському голові, 

формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

посадових осіб. 

15. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну 

статистичну звітність з кадрових питань. 



16. Приймає від претендентів на посади посадових осіб відповідні 

документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи 

щодо організації конкурсного відбору. 

17. Розглядає та вносить сільському голові пропозиції щодо проведення 

стажування кадрів на посадах посадових осіб, готує разом з відповідними 

підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його 

проведенням. 

18. Вносить рекомендації сільському голові про зарахування до кадрового 

резерву посадових осіб при плануванні періодичного переміщення по службі 

(ротації). 

19. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого 

самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу 

років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних 

відпусток працівників Відділу. 

20. Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про 

працю та службу в органах місцевого самоврядування. 

ІV. Відділ має право: 

1. Взаємодіяти зі структурними підрозділами Апарату, державними 

органами, іншими установами та організаціями з питань, що належать до його 

компетенції. 

2. Одержувати у встановленому законодавством порядку від персоналу 

Відділу інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні 

для здійснення покладених на відділ завдань. 

3. За погодженням з сільським головою брати участь у конференціях, 

семінарах, нарадах та інших заходах з питань компетенції відділу. 

4. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до 

законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених 

на відділ завдань. 

5. За дорученням керівництва представляти Відділу в інших органах 

державної влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що 

належать до  компетенції відділу. 

6. Перевіряти, контролювати та вимагати дотримання вимог чинного 

законодавства, правил та інструкцій в  структурних підрозділах Відділу з 

питань компетенції відділу. 

7. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання 

до відділу структурними підрозділами Відділу первинних документів для їх 

відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх 

дотриманням. 

8. Користуватись всім наявним устаткуванням Відділу для виконання 

поставлених задач. 

9. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 

роботи з питань компетенції відділу. 

 10.Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах 

місцевого самоврядування. 



 11. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб документи, 

необхідні для виконання покладених на відділ функцій. 

 

 

Секретар ради   ________________ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток № 2 

                                                                  рішенням Городищенської сільської ради  

                                                                  від 24.11.2020 року________ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, КАДАСТРУ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

1.Загальні положення 

1.1. Відділ земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки 

Городищенської сільської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом 

сільської ради створений для реалізації завдань місцевого самоврядування в 

сферах земельних відносин, екологічної безпеки громадян, охорони 

навколишнього природного середовища і раціонального природокористування. 

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним  Городищенській сільській  раді, 

підпорядковується сільському голові Відділ є відповідальним за виконання 

частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у 

встановленому порядку . 

1.3. Відділ не має статусу юридичної особи.  

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального 

підрозділу, рішеннями Городищенської сільської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці 

спеціалістів Відділу затверджується рішенням Городищенської сільської ради. 

1.6. Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує сільський  голова. 

1.7. Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами 

Городищенської сільської ради визначається сільським головою. 

 

2. Завдання та повноваження відділу 

2.1. Основними завданнями відділу є: 

У сфері дотримання земельного законодавства: 

2.1. Забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних 

осіб на землю відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, 

інших законів та нормативних актів України. 

2.2. Надання пропозицій та підготовка проєктів рішень Городищенської 

сільської ради та актів виконавчого комітету ради з питань, що належать до 

компетенції Відділу.  

2.3. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, 

за надходження орендної плати за землю, за складанням землевпорядної 

документації. Забезпечення виконання Законів України, актів Президента 



України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів 

виконавчої влади, рішень ради та її виконавчого органу. 

2.4. Внесення пропозицій до відповідних інстанцій при формуванні та 

підготовці проектів нормативно-правових актів в галузі регулювання земельних 

відносин.  

2.5. Надання методичної допомоги структурним підрозділам сільської ради при 

розгляді питань в галузі земельних відносин.  

2.6. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, що відносяться до 

функціональних повноважень Відділу. 

У сфері дотримання екологічного та природоохоронного законодавства: 
2.7. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, 

використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та 

місцевого значення.  

2.8. Готує і подає на затвердження виконавчому комітету сільської ради 

проєкти місцевих програм охорони довкілля, бере участь у підготовці загально-

державних і регіональних програм охорони довкілля.  

2.9. Готує і вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо ухвалення 

рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення.  

2.10. Забезпечує систематичне і оперативне інформування населення, 

підприємств, установ та організацій про стан навколишнього природного 

середовища на території громади та прилеглих територіях.  

2.11 Сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян.  

2.12. Формує банк екологічних даних про стан навколишнього природного 

середовища на території громади.  

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

2.2.1. Надає адміністративні послуги мешканцям громади. Здійснює прийом 

громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо відведення та 

оформлення земельних ділянок в оренду, передачі земельних ділянок 

безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування 

земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та 

вирішення інших питань, передбачених Земельним кодексом та іншими 

законами України у сфері земельних відносин. Проводить розгляд заяв, 

необхідних для вирішення питання по суті. 

2.2.2. Готує проєкти рішень сільської ради в сфері земельних відносин та 

погоджує їх відповідно до Регламенту роботи сільської ради (далі – Регламент). 

2.2.3. Вносить на розгляд постійної комісії сільської ради  проєкти рішень з 

питань будівництва та землекористування, звернення громадян та юридичних 

осіб відповідно до Регламенту. 

2.2.4. Здійснює комунікації з органами виконавчої влади в сфері земельних 

відносин. 

2.2.5. Бере участь в розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків 

екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.  



2.2.6. Бере участь у формуванні і використанні фонду громади з охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до рішень сільської ради. 

2.2.7. Контролює роботу комунальних підприємств, організацій, установ та 

промислових підприємств по збору, утилізації і захороненні промислових, 

побутових та інших відходів на своїй території та в індивідуальному секторі. 

2.2.8. Вносить пропозиції виконавчому комітету сільської ради щодо 

погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та 

організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і 

використання природних ресурсів. 

2.2.9. Виконує доручення сільського голови та його заступників в межах 

посадової інструкції. 

2.2.10. Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель 

на території громади. 

2.2.11. Виносить на розгляд сільської  ради пропозиції щодо раціонального 

використання та охорони земель у громаді. 

2.2.12. Готує у разі необхідності пропозиції щодо проведення екологічної 

експертизи. 

2.2.13. Готує матеріали про факти порушень природоохоронного законодавства 

та на скасування дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального 

господарства, торгівлі, громадського харчування, транспорту в разі порушення 

ними вимог природоохоронного законодавства на території громади. 

2.2.14. Вносить пропозиції сільському  голові для подання на розгляд сільської 

ради щодо надання дозволів на: 

- відведення на території громади місць чи об’єктів для зберігання та 

захоронення відходів; 

- будівництво або реконструкцію об’єктів поводження з відходами; 

- на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами. 

2.3. Відділ має право: 

2.4.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та 

створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу. 

2.4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 

сільської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності 

документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ 

завдань. 

2.4.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів сільської ради, 

виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та 

об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ відділу 

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних 

планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу 

та індивідуальних планів роботи. 

3.2. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє 

обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. 



3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його 

обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження сільського 

голови. 

3.4. В своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими відділами (управліннями) 

сільської ради, галузевими структурними підрозділами обласних та 

центральних органів виконавчої влади, органами державної податкової служби, 

органами Державного казначейства, іншими територіальними органами 

виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

об’єднаннями громадян. 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,  

ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади 

сільський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

4.2. Начальник Відділу:  

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.  

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.  

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради 

громади. 

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері 

діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.  

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих 

комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом. 

4.2.6. Бере участь у засіданнях ради громади, виконавчого комітету, нарадах 

сільського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу. 

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх 

роботу.  

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.  

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва сільської ради, пов’язані з 

діяльністю Відділу. 

4.3. Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до 

покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого 

комітету, розпорядженнями сільського голови. 

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ відділу 

5.1. Працівники Відділу мають право: 

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України. 

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та 

стажу роботи. 

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 

праці. 

5.1.5. На соціальний і правовий захист. 



5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень. 

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових 

повноважень за посадою. 

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства 

України. 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані: 

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 

час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради 

громади та її виконавчих органів. 

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків. 

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду 

пропозицій, заяв і скарг громадян. 

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого 

порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, 

здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в 

приміщенні адміністративної будівлі. 

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами. 

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в 

органах місцевого самоврядування. 

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів. 

5.2.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм 

відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, 

яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню. 

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування та держави. 

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях 

(на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування). 

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється: 



5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України. 

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового 

становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного 

законодавства, вважаються корупційними. 

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до 

будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або 

конкретної особи. 

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку 

зі своєю службовою діяльністю. 

5.4.5. Брати участь у страйках. 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ Відділу 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, виділених на 

його утримання.  

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному 

управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень 

чинного законодавства України. 

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ Відділу 

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до 

усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних 

наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе 

відповідальність в установленому законодавством порядку. 

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому Регламентом Городищенської сільської ради. 

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 

Городищенської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

Секретар ради                                                                                           
                               

 

 

 

 

 

 



                                                                       Додаток  № 3 

                                                                              до рішенням сесії 

                                                                           Городищенської сільської ради  

                                                                                     від 24.11.2020  № 1/__ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ (центр) надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Городищенської сільської ради 
 

    1.  Відділ ( центр) надання адміністративних послуг Городищенської сільської ради (далі - 

відділ) – є виконавчим органом сільської ради та утворюється з метою забезпечення надання 

адміністративних послуг. 

    2. Рішення щодо утворення, ліквідації  або реорганізації відділу приймається  головою та 

затверджується сільською радою шляхом внесення змін до структури ради. 

   3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних 

даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента 

України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

   4. Основними завданнями Відділу є: 

1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної 

кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх 

надання; 

3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання 

адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

4. захист персональних даних; 

5. державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до 

закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення 

речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 

записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

6. державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, тобто офіційне 

визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, 

набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної-особи, зміни відомостей, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, 

а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства; 

7. формування та ведення реєстру територіальної громади, реалізація повноважень з 

питань реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування фізичних осіб; 

8. організація надання адміністративних послуг суб'єктам звернень через 

адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг і 

отриманням суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру. 

9. ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

10. надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону; 

11. взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону; 



12. приймання та видача документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного 

нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства; 

13. надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства; 

14. здійснення заходів з підвищення кваліфікації державного реєстратора, який здійснює 

повноваження з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових 

прав на нерухоме майно, спеціаліста з питань формування та ведення реєстру 

територіальної громади, інших працівників відділу, проведення відповідних нарад, 

семінарів; 

15. надання відомостей з Державного земельного кадастру; 

16. ведення ВОС 

17. здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів 

України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України 

5. Відділом забезпечується надання адміністративних послуг безпосередньо або через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, визначається Радою. Цей 

перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, 

дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, 

а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або 

підтверджується певний юридичний статус та/або факт. 

6. У Відділі здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням 

Городищенської сільської ради. 

7. У приміщенні Відділу можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій 

документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання 

банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на 

конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу 

суб’єкта звернення. 

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до 

адміністратора або у випадках, передбачених законодавством – представника суб’єкта 

надання адміністративних послуг. 

9. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою. 

Кількість адміністраторів визначається Радою.   

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по 

батькові та найменування Відділу. 

11. Основними завданнями адміністратора є: 

1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій 

щодо адміністративних послуг, які надаються через Відділ; 

2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) 

відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг; 

3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам 

звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про 

відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість 

отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання 

адміністративних послуг; 



4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання; 

5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг 

строку розгляду справ та прийняття рішень; 

6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 

12. Адміністратор має право: 

1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та 

інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку; 

2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого 

самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги 

без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист 

персональних даних”; 

3. інформувати начальника Відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про 

порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати 

вжиття заходів до усунення виявлених порушень; 

4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і 

виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання 

адміністративної послуги; 

5. порушувати клопотання перед начальником Відділу щодо вжиття заходів з метою 

забезпечення ефективної роботи Центру. 

13. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 

Городищенським сільським головою  в установленому законодавством порядку. 

14. У структурі Відділу передбачені посади державного реєстратора, спеціаліста з питань 

формування та ведення реєстру територіальної громади, адміністраторів та спеціалістів, які 

призначаються на посаду та звільняються з посади Городищенським сільським головою в 

установленому законодавством порядку. 

15. Начальник Відділу: 

1. очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між 

працівниками та визначає ступінь їх відповідальності; 

2. визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності 

роботи Відділу; 

3. представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, 

організаціями в Україні та за її межами; 

4. несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання 

покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової 

дисципліни; 

5. організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових 

актів, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови; 

6. планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи 

сільському голові; 

7. розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на 

затвердження в установленому порядку; 

8. звітує про проведену роботу Відділу у визначеному порядку; 

9. виконує повноваження державного реєстратора відповідно до законів України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», та «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» 

10. може виконувати функції адміністратора Відділу; 



11. діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються 

Городищенським сільським  головою. 

Працівники Центру діють в межах повноважень, визначених цим Положенням та 

посадовими інструкціями. Посадові інструкції на кожну посаду затверджуються 

Городищенським сільським  головою . 

16. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням 

Городищенського сільського голови. 

Державний реєстратор має печатку (штамп), у тому числі електронну. Державний реєстратор 

має електронний цифровий підпис. 

Основними завданнями державного реєстратора є: 

1. здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до 

закону; 

2. надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону; 

3. забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону; 

4. вжиття в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно; 

5. здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців; 

6. забезпечення прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців; 

7. забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

8. здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

відповідно до законодавства; 

9. внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця 

відповідно до закону; 

10. надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства. 

11. внесення пропозицій начальнику відділу надання адміністративних послуг селищної 

ради щодо удосконалення роботи  з питань державної реєстрації прав та державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

12. може виконувати функції адміністратора Відділу. 

17. Спеціаліст з питань формування та ведення реєстру територіальної громади 

призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Городищенського 

сільського голови. 

Основними завданнями спеціаліста з питань формування та ведення реєстру територіальної 

громади є: 

1. перевірка належності документа, до якого вносяться відомості про місце проживання, 

його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця 

проживання/перебування; 

2. реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб; 

3. зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб; 

4. оформлення та видача довідки про зняття/реєстрацію місця проживання фізичним 

особам; 

5. формування та ведення реєстру територіальної громади; 

6. підготовка відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у 

передбачених законом випадках; 



7. організація роботи з укомплектування, зберігання та використання архівних 

документів; 

8. може виконувати функції адміністратора Відділу. 

18. Спеціаліст Відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням 

Городищенського сільського голови. 

Спеціаліст Відділу: 

1. виконує повноваження із забезпечення діяльності Центру згідно з посадовою 

інструкцією, 

2. може виконувати функції адміністратора відділу. 

19. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами або організаціями. 

20. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в 

Городищенській сільській раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Відділу, 

віддалені  робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг 

відповідно до Переліку та згідно з рішенням Ради. 

21. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить не менш як п’ять днів на тиждень та 

сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що 

надаються через Відділ. 

Відділ не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої 

години. 

Конкретний режим роботи Відділу, включаючи час прийому суб’єктів звернення, 

визначається відповідно до законодавства. 

22. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за 

рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених 

законодавством. 

  

  

  

Секретар ради                                                                                                   
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