
 

 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                      

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

15 вересня 2021 р. №187. 

Про затвердження розподілу основних обов’язків  

між міським головою, секретарем міської ради,  

заступником міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради та секретарем виконавчого  

комітету 

 

            В зв’язку з кадровими змінами у Гайсинській міській раді, з метою 

забезпечення ефективного здійснення самоврядних та делегованих 

повноважень місцевого самоврядування, на підставі ст.ст.42, 50, 51 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування, керуючись Регламентом 

виконавчого комітету Гайсинської міської ради 8 скликання, виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

1.Затвердити розподіл основних обов’язків між міським головою, секретарем 

міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради та секретарем виконавчого комітету в новій редакції: 

 

1.1.Міський голова Гук А.І. 

1.1.1.Забезпечує здійснення  у межах наданих законом повноважень органів 

виконавчої влади на території Гайсинської міської територіальної громади, 

дотримання Конституції та законів України, виконання актів Президента 

України та інших нормативно-правових актів органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

1.1.2.Забезпечує в межах, визначених  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» роботу Гайсинської міської ради та її виконавчого 

комітету. 

1.1.3.Підписує рішення ради та її виконавчого комітету. 

1.1.4.Вносить на розгляд ради пропозиції: 

- щодо кандидатур на посаду секретаря ради, першого заступника міського 

голови, заступника міського голови , секретаря виконкому; 

- про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради; 

- щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради, її 

виконавчого комітету. 

1.1.5.Здійснює керівництво апарату ради та її виконавчого комітету. 

1.1.6.Скликає сесії ради та засідання виконавчого комітету, вносить пропозиції 

та формує порядок  денний сесії ради та виконавчого комітету і головує на 

пленарних засіданнях ради та виконавчого комітету. 



1.1.7.Призначає на посади та звільняє з посад керівників та спеціалістів 

відділів, службових осіб апарату ради, керівників  підприємств, установ та 

організацій, що належать  до комунальної власності Гайсинської міської 

територіальної громади. 

1.1.8.Погоджує структуру та штатний розпис підприємств, установ та 

організацій, які перебувають в комунальній власності Гайсинської міської 

територіальної  громади. 

1.1.9.Представляє територіальну громаду, раду та її  виконавчий комітет у 

відносинах з державними органами, іншими органами  місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 

міжнародних відносинах відповідно до законодавства. 

1.1.10.Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ і організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади , 

а також повноваження Гайсинської міської ради та її органів. 

1.1.11.Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого 

комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених  до 

виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради. 

1.1.12.Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її 

виконавчого комітету. 

1.1.13.Є розпорядником  бюджетних коштів, використовує їх лише за 

призначенням, визначеним радою. 

1.1.14.Організовує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною 

підготовкою та цивільною обороною на території міста. 

1.1.15.Вживає в разі надзвичайних ситуацій необхідних  заходів  відповідно до 

закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності 

підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх 

здоров’я, збереження матеріальних цінностей. 

1.1.16.Веде особистий прийом громадян згідно затвердженого графіку. 

1.1.17.Видає розпорядження у межах своїх повноважень. 

1.1.18.Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,визначені 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, 

якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради, або не віднесені 

радою до відання її виконавчих органів. 

 

1.2.Секретар міської ради Залевська Л.М. 

1.2.1.У випадку відсутності чи неможливості виконання своїх функцій міським 

головою виконує повноваження міського голови. 

1.2.2.Здійснює повноваження міського голови у випадку, передбаченому 

частиною першою ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

1.2.3.Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє 

депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце 

проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради. 

1.2.4.Веде засідання  ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 

частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 



1.2.5.Організовує роботу зі складання планів роботи міської ради з основної та 

регуляторної діяльності й контролює їх виконання. 

1.2.6.Організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд 

ради. 

1.2.7.Інформує депутатів про час і місце проведення сесії міської ради та 

питання, які передбачаються внести на розгляд сесії. 

1.2.8.Забезпечує оформлення протоколів сесій міської ради. 

1.2.9.Здійснює розроблення та підготовку проектів нормативних – правових 

актів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, проводить 

експертизу проектів таких актів. Зауваження до проекту документу візує з 

припискою «Із зауваженнями» та викладає письмово; зауваження подаються 

міському голові разом з проектом документу. 

1.2.10.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 

організовує хід їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, 

які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, 

підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та 

інформації про здійснення радою регуляторної діяльності. 

1.2.11.Забезпечує гласність роботи міської ради; організовує обговорення 

громадянами проектів рішень міської ради з важливих питань місцевого життя, 

вивчення громадської думки, оприлюднення проектів рішень та рішень ради 

шляхом розміщення їх на сайті міської ради.  

1.2.12.Забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою 

міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у 

встановленому порядку. 

1.2.13.Завіряє і видає копії рішень міської ради, підписує листи, довідки тощо, 

що стосуються діяльності ради, виконавчого комітету. 

1.2.14.За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших 

комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій. 

1.2.15.Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень. 

1.2.16.Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення 

заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до 

органів державної влади і місцевого самоврядування. 

1.2.17.Забезпечує депутатів необхідною інформацією; вживає заходів щодо 

реалізації зауважень виборців. 

1.2.18.Організовує навчання депутатів міської ради. 

1.2.19. Подає в межах своїх повноважень пропозиції, щодо призначення на 

посади, звільнення з посад та переміщення працівників апарату ради та її 

структурних підрозділів. 

1.2.20. Здійснює узагальнення критичних зауважень і пропозицій виборців, 

депутатів, розробляє і подає проекти заходів по їх виконанню на розгляд 

виконкому міської ради. 

 1.2.21.Організовує взаємодію виконавчих органів міської ради з політичними 

партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями, рухами, координує 

роботу за додержанням на території міської ради законодавства України про 

свободу совісті та релігійні організації.  

1.2.22.Здійснює координацію партнерських відносин з українськими та 

зарубіжними містами.  

1.2.23.Забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом в місті. 

 



  

1.3.24.Веде особистий прийом громадян згідно затвердженого графіку. 

1.2.25.Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, 

пов'язані з діяльністю ради та її органів. 

 

1.3.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Пашистий І.О. 

1.3.1.Забезпечує розробку міських програм з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою, будівництва, ремонтних робіт,  регулювання 

земельних відносин, транспорту, зв’язку, підприємництва і торгівлі, координує 

їх виконання. 

1.3.2.Здійснює розроблення та підготовку проектів нормативних – правових 

актів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, проводить 

експертизу проектів таких актів. Зауваження до проекту документу візує з 

припискою «Із зауваженнями» та викладає письмово; зауваження подаються 

міському голові разом з проектом документу. 

1.3.3.Координує роботу комунальних підприємств  міської ради, пов’язаних із 

наданням житлово-комунальних послуг, благоустроєм, діяльність об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 

1.3.4.Контролює проведення робіт по благоустрою міста, сіл та селищ міської 

територіальної громади Гайсинської міської ради, вирішує питання санітарного 

стану  та охорони навколишнього середовища території міської ради, стану 

доріг.  

1.3.5.Координує вирішення питань щодо стану комунального житлового фонду, 

використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до 

комунальної власності. 

1.3.6.Виконує функції уповноваженого міської ради на проведення земельних 

торгів та торгів щодо об’єктів комунальної власності міської ради (аукціонів, 

конкурсів, викупів). 

1.3.7.Займається питаннями прийняття житла, мереж комунікацій, інших 

об’єктів в комунальну власність,  відчуження комунального майна, передачі 

його в оренду 

1.3.8.Здійснює контроль за роботою транспорту, зв’язку, розвитком 

підприємництва та торгівлі у місті. 

1.3.9.Координує роботу закладів культури, охорони здоров’я, роботу 

дошкільних та позашкільних дитячих навчальних закладів, що знаходяться у 

комунальній власності територіальної громади. 

1.3.10.Організовує взаємодію виконавчих органів міської ради з 

правоохоронними органами. 

1.3.11.Координує питання соціального захисту населення в місті, сприяє 

вирішенню питань опіки та піклування. 

1.3.12.Організовує виконання Законів України, указів та розпоряджень 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень 

голови районної держадміністрації, рішень сесій міської ради, рішень 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших законодавчих 

актів.  

1.3.13.Розробляє міські програми з у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізкультури і спорту, соціального захисту населення, законності і 

правопорядку,  управління комунальним майном, координує їх виконання. 



1.3.14.Здійснює керівництво та бере участь у підготовці та реалізації 

міжнародних та національних проектів. 

1.3.15.Подає пропозиції по проведенню на території ради святкових заходів, 

контролює їх проведення та забезпечує участь міськвиконкому у районних 

святкових заходах. 

1.3.16.Підписує листи, довідки тощо, що стосуються діяльності ради, 

виконавчого комітету. 

1.3.17.Здійснює розробку проектів кошторису адміністративно-господарських  

витрат та вносить відповідні пропозиції керівництву ради, приймає участь  у 

контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат. 

1.3.18.Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, 

пов'язані з діяльністю ради та її органів. 

1.3.19.Входить до складу органу приватизації житлового фонду  Гайсинської 

міської ради; 

1.3.20.Очолює комісії міської ради: 

- адміністративну; 

- з житлових питань; 

- інші комісії міськвиконкому з питань діяльності виконавчих органів ради. 

1.3.21.Веде особистий прийом громадян згідно затвердженого графіку. 

1.3.22.У разі відсутності міського голови (відпустка, хвороба, інше),  має право 

першого підпису щодо розпорядження рахунками, підписання платіжних, 

розрахункових та інших розпорядчих документів Гайсинської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

 

1.5.Секретар виконавчого комітету Філімонов А.П.  

1.5.1.Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до 

його компетенції, ефективну взаємодію між старостинськими округами 

Гайсинської міської ради, структурними підрозділами виконавчого комітету 

ради, виконавчими органами ради, комунальними підприємствами, установами 

та організаціями Гайсинської міської територіальної громади. 

1.5.2.Здійснює організаційне, кадрове, матеріально-технічне, господарське 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та старостинських округів 

Гайсинської міської ради. 

1.5.3.Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету   ради. 

1.5.4.Забезпечує  підготовку та виконання планів роботи  виконавчого комітету   

ради, формування планів  засідань виконавчого комітету ради, контролює 

редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, 

виконавчого комітету   ради та їх  своєчасне розсилання адресатам. 

1.5.5.Контролює виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень 

міського голови, забезпечує відповідність чинному законодавству проектів 

рішень виконавчого комітету, розпоряджень та інших офіційних документів 

керівництва ради, дотримання  порядку роботи з документами. 

1.5.6.Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з 

діловодства, вдосконалення  форм і методів обробки документів, впровадження 

комплексної  автоматизації у діловодстві, відповідає за інформаційне – технічне 

та програмне забезпечення  діяльності ради та її виконавчого комітету. 

 

 



1.5.7.Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства  в 

структурних підрозділах  виконавчого комітету   ради, спрямовує роботу з 

цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих (комунальних) 

підприємствах, установах та організаціях.  

1.5.8.Забезпечує розроблення  номенклатури справ, формування архіву та 

передачі  упорядкованих документів до державного архіву. 

1.5.9. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення 

виконавчого комітету ради. Організовує нагляд за експлуатацією та 

утриманням  в належному стані будинків, споруд та інженерних систем.     

       Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту 

приміщень ради, проведення робіт з благоустрою та озелененням внутрішньої 

території. 

1.5.10.Визначає потреби  і пріоритети напрямки  підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації відповідних  працівників  виконавчого комітету   ради. 

1.5.11.Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у виконавчому 

комітеті   ради. 

1.5.12.У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами  та організаціями, що належать до його компетенції. 

1.5.13.Засвідчує справжність підпису на документах та посвідчує копії 

документів. 

1.5.14.Здійснює щоденний особистий прийом громадян з питань, що стосується  

діяльності виконавчого комітету  ради, та вживає заходів  щодо своєчасного  

розгляду їх пропозицій, заяв та скарг. 

1.5.15.Координує  питання проведення на території міста  масових заходів 

(мітинги, демонстрації, збори громадян за місцем проживання, релігійні 

обряди, виставки-ярмарки, концертна та циркова діяльність тощо) та забезпечує 

гласність  у роботі  виконавчого комітету   ради. 

1.5.16.За дорученням міського голови координує діяльність старостинських 

округів Гайсинської міської ради, дає їм доручення, сприяє організації 

виконання їх повноважень. 

1.5.17.Входить до складу органу приватизації житлового фонду Гайсинської 

міської ради; 

1.5.18.Забезпечує підготовку та оформленню документів про передачу у 

власність громадян квартир  (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, 

кімнат у комунальних квартирах та видачі дублікатів свідоцтв про право 

власності на житло. 

1.5.19.Очолює опікунську раду  при виконавчому комітеті Гайсинської міської 

ради, а також  інші комісії та робочі групи міськвиконкому з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

1.5.20.За дорученням керівництва ради представляє раду в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та 

організаціях з питань, з питань , що належать   до його компетенції. 

1.5.21.Підписує листи, довідки тощо, що стосується діяльності виконавчого 

комітету; 

1.5.22.Виконує  інші доручення керівництва міської ради та її виконавчого 

комітету. 

1.5.23.Веде особистий прийом громадян згідно затвердженого графіку. 

 



 

2.Рішення виконавчого комітету №135 від 22 грудня 2020 р. «Про затвердження 

розподілу основних обов’язків  між міським головою, секретарем міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 

секретарем виконавчого комітету» та рішення виконавчого комітету №37 від 18 

лютого 2021 р. «Про внесення змін в рішення виконкому №135 «Про 

затвердження розподілу основних обов’язків між міським головою, секретарем 

міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради та секретарем виконавчого комітету»  вважати  такими, що 

втрачають чинність з дня прийняття цього рішення. 

 

Міський голова                                              А.І.Гук                                    

 

 

 

 


