
                                                                      Додаток 1.2 

                                                                                              до рішення сільської ради  

                                                                          від 28.01.2022 № ____ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства (далі – Відділ) – є структурним 

підрозділом виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, діє 

відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених 

повноважень. 

1.2. Відділ підзвітний, підконтрольний та сільському голові та заступникам 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, Земельним кодексом України, іншими законами та 

нормативними актами України, цим Положенням. 

1.4. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

землекористування та земельних відносин, виконання повноважень власних і 

делегованих у сфері регулювання земельних відносин, виконання рішень 

Руськополянської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і 

доручень сільського голови з питань містобудування, архітектури, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства. 

1.5. Начальник та спеціалісти, що працюють у Відділі, є посадовими 

особами місцевого самоврядування,  інспектор Відділу є службовою особою 

місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові 

повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів сільського 

бюджету. 

1.6. Відділ не має статусу юридичної особи. 

 

2. Основні завдання і функції 

2.1. Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної 

політики у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-комунального господарства на території 

населених пунктів с.Руська Поляна, с.Геронимівка, с.Дубіївка 

Руськополянської сільської територіальної громади. 

Відділ  відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні 

функції: 

2.2. Бере участь у реалізації державної політики та 

додержання  законодавства у сфері  містобудування та архітектури, 



земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства; 
2.3. Здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної 

документації на місцевому рівні (генерального плану міста, плани зонування 

території, детальні плани територій), планів забудови та іншого використання 

територій; 

 2.4. Сприяє структурним підрозділам виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради у вирішенні питань соціально-економічного 

розвитку Руськополянської СТГ у межах своїх повноважень; 

2.5. Розглядає звернення  громадян, підприємств, установ, організацій, у 

тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські 

звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до 

публічної інформації; 

2.6. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, 

звернень і скарг громадян, інших суб’єктів господарювання з питань, що 

належать до його компетенції та вживає відповідних заходів; 

2.7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради, виконавчими органами державної влади, підприємствами, 

установами, організаціями всіх форм власності, об´єднаннями громадян та 

громадянами; 

2.8. Організовує громадське обговорення містобудівної документації; 
2.9. Здійснює ефективне управління землями комунальної власності  

Руськополянської сільської територіальної громади; 

2.10. Готує та вносить на розгляд сесії пропозиції та бере участь у 

підготовці проектів рішень; 

2.11. Здійснює облік укладених та зареєстрованих договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності, готує розрахунки розмірів орендної 

плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного 

законодавства та проводить обрахунки розмірів орендної плати у випадках, 

визначених законом. 

2.12. За дорученням сільського голови інформує населення щодо питань 

землекористування, землеволодіння, архітектурних питань тощо; 

2.13. Надає довідки фізичним та юридичним особам , в межах наданих 

повноважень; 

2.14. За дорученням сільського голови, розглядає звернення, скарги та 

заяви громадян по питаннях, що стосуються Віділу, дає на них письмові 

відповіді та несе відповідальність за їх форму, зміст та термін розгляду; 

2.15. Вносить пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з 

регулюванням земельних відносин на території Руськополянської сільської 

територіальної громади; 

2.16. Бере участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів 

будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок; 

2.9. Забезпечує  проведення земельних аукціонів та конкурсів; 



2.10. Може брати участь в роботі ЦНАПу з  надання консультацій з 

питань, що належить до компетенції Відділу. 

2.11. Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою території 

Руськополянської сільської територіальної громади; 

2.12. Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог 

нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства; 

2.13. Сприяє розробленню проектів благоустрою Руськополянської ТГ; 

2.14.Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та раціонального, ефективного  

використання земель та природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного 

стану населених пунктів. 

 

3.Права Відділу 
 

3.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих 

органів Руськополянської сільської ради, підприємств, установ і організацій 

незалежно від їх форми власності, об’єднань громадян відповідні документи та 

необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ функцій та завдань; 

3.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Руськополянської 

сільської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми 

керівниками) до розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу; 

3.3. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати 

рішення на засідання Руськополянської сільської ради та її виконавчого 

комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу; 

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

компетенції відділу; 

3.5. Брати участь у засіданнях Руськополянської сільської ради та 

засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить сільський голова, а 

також в тих, що проводяться у виконавчих органах Руськополянської сільської 

ради з питань, віднесених до компетенції Відділу; 

3.6. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими виконавчими органами Руськополянської сільської ради; 

3.7. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до 

відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб у 

разі виявлення відповідних порушень при розгляді питань, пов’язаних з 

роботою відділу; 

3.8. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу та 

вдосконалення роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними 

при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу. 

 

4.Організація роботи Відділу 

 

4.1. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників 

встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який 

затверджується радою. 



4.2. Відділ очолює начальник. На період відпустки або на час відсутності 

начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст відділу відповідно до 

розпорядження сільського голови. 

4.3. Начальник та спеціалісти Відділу, призначаються на посаду 

сільським головою за результатами конкурсного відбору, інспектор Відділу - 

розпорядженням сільського голови, згідно вимог КЗпП.  

4.4. Начальник чи спеціаліст, який виконує обов’язки начальника готує 

посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками 

Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації. 

4.5. Відділ взаємодіє із іншими відділами, службами сільської ради, 

виконавчим комітетом, використовує у своїй роботі підготовлені ними 

статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином 

 

5.Відповідальність 

5.1. Начальник Відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки, несе 

персональну відповідальність за: 

5.1.1. виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним  

функціональних обов’язків відповідно до цього Положення; 

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного 

законодавства; 

5.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень сільського голови; 

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформації та звітів, що входять до 

компетенції Відділу, стан діловодства; 

5.1.5. правильне оформлення проектів рішень сільської ради та 

виконкому з питань, які віднесені до компетенції Відділу; 

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у 

терміни встановлені чинним законодавством; 

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве 

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

«Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів; 

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у 

Відділ. 

 

6. Заключні положення 

 

6.1. Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради створює умови 

для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, 

забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, 

відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також 

законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з 

питань містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства. 

6.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Руськополянською 

сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України. 



6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Надія ШПАК 
 


