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                                                                                                 до рішення сільської ради  

                                                              від 28.01.2022 №  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань правопорядку, безпеки громадян, цивільного 

захисту, охорони праці, запобігання корупції, зав’язків з 

правоохоронними органами та оборонно – мобілізаційної роботи 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

1.1. Відділ з питань правопорядку, безпеки громадян, цивільного 

захисту, охорони праці, запобігання корупції, зав’язків з правоохоронними 

органами та оборонно – мобілізаційної роботи виконавчого комітету (далі – 

Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради. Відділ є підзвітним Руськополянській сільській раді, 

підпорядкований та підконтрольний її виконавчому комітету, сільському 

голові, заступникам сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

1.2. 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, рішеннями Руськополянської сільської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.3. До складу Відділу входять: 

- начальник відділу; 

- спеціаліст І категорії; 

- Інспектор ВОС; 

1.4. Положення про Відділ з питань правопорядку, безпеки громадян, 

цивільного захисту, охорони праці, запобігання корупції, зв’язків з 

правоохоронними органами та оборонно – мобілізаційної роботи 

Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, структура, штатна 

чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується 

рішенням Руськополянської сільської ради. 

1.5. Посадові інструкції начальника Відділу, головного спеціаліста, 

інспектора ВОС затверджує сільський голова. 

1.6. Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами 

Руськополянської сільської ради визначається сільським  головою та 

заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

 

 

 



 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

  2.1. Основними завданнями  відділу є: 

1) взаємодія з правоохоронними органами,  військовими комісаріатами, 

структурними підрозділами районної та обласної державних адміністрацій, 

регіональними та територіальними підрозділами Державної служби 

надзвичайних ситуацій; 

2) участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в 

межах своїх повноважень; 

3) розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності 

органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми 

цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий 

період; 

4) організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

5)  координація діяльності структурних підрозділів виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради, підприємств, організацій та  

об`єднань громадян Руськополянської сільської ради щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; 

6) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням у 

виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради; 

7) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 

усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 

правопорушень ризики в діяльності посадових і службових  осіб у 

Виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради, вносить сільському 

голові пропозиції щодо їх усунення; 

 

2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань: 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх 

реалізацією в межах своїх повноважень; 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб; 

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, 

установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених 

повноважень; 

4) розробляє проекти розпоряджень голови Руськополянської сільської 

ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з 

питань реалізації галузевих повноважень; 

5) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654


розроблених іншими органами виконавчої влади; 

6) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови 

Руськополянської сільської ради, проектів нормативно-правових актів, 

головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; 

7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції; 

8) розглядає в установленому законодавством порядку звернення 

громадян; 

9) опрацьовує запити і звернення депутатів Руськополянської сільської 

ради; 

10) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він 

є; 

11) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань 

оборонної  роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами,  дотримання вимог законодавства з охорони 

праці, пожежної, громадської  безпеки, громадського порядку, боротьби зі 

злочинністю; 

12) постійно інформує населення про стан здійснення визначених 

законом повноважень через засоби масової інформації; 

13) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів; 

14) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

15) готує матеріали для наповнення офіційного веб-сайту 

Руськополянської сільської ради в розділі «Новини» та оприлюднення в 

мережі Інтернет відомостей з питань, що відносяться до повноважень 

відділу. 

         У сфері оборонної роботи: 

1) планує і координує дії з підготовки та ведення територіальної 

оборони на території Руськополянської сільської ради; 

2) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову 

на строкову військову та альтернативну військову службу; 

3) бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і 

доручень голови Руськополянської сільської ради з питань  оборонної 

роботи; 

4) готує матеріали до виступів і доповідей голови Руськополянської 

сільської ради з питань оборонної роботи; 

5) постійно інформує населення з питань оборонної роботи, розглядає 

звернення; 

6) взаємодіє у межах компетенції з підрозділами Державної 

прикордонної служби України, збройних Сил України та іншими 

військовими підрозділами,  з правоохоронними органами та іншими 

органами державної влади з оборонних питань, цивільного захисту та питань 

щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі 

злочинністю; 

7) забезпечує організацію проведення заходів з підготовки та 



проведення призову громадян України на строкову військову службу. 

 

У сфері цивільного захисту: 

1) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також 

контроль за виконанням рішень комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, здійснює функції робочого органу 

(секретаріату) такої комісії; 

2) забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту 

Руськополянської сільської ради до дій за призначенням; 

3) розробляє та подає на затвердження плани діяльності місцевої  

ланки ТП ЄДС ЦЗ, інші плани у сфері цивільного захисту, здійснює 

контроль за їх виконанням; 

4) розробляє проекти програм у сфері цивільного захисту, зокрема 

спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих 

програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення 

моніторингу їх реалізації; 

5) організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, 

здійснює прогнозування ймовірності їх виникнення та визначення 

показників ризику; 

6) забезпечує створення і належне функціонування системи 

оповіщення цивільного захисту; 

7) забезпечує здійснення оповіщення та інформування населення про 

загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій; 

8) надає допомогу органам з евакуації щодо організації проведення  

евакуації  та  підготовки  для   розміщення  евакуйованого населення і його 

життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей; 

9) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх 

управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях; 

10) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на 

підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про 

проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного 

захисту; 

11) здійснює заходи радіаційного, хімічного, біологічного, медичного 

захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

12) організовує та здійснює заходи з питань створення, збереження і 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

13) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд 

цивільного захисту; 



14) визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, 

планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в 

особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 

населення, організацію його укриття; 

15) організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту; 

16) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту; 

17) розробляє та вживає заходів щодо забезпечення сталого 

функціонування суб'єктів господарювання, що продовжують свою діяльність 

в особливий період; 

18) уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, 

здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню; 

19) уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від 

можливих надзвичайних ситуацій; 

20) бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і 

засобів цивільного захисту, готує пропозиції щодо залучення, у разі потреби, 

додаткових сил і засобів; 

21) готує розпорядчі  документи щодо переведення  ланки  у  режим  

надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення; 

22) організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації; 

23) здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

24) бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

25) бере участь в організації заходів щодо життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

26) бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів; 

27) здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, визначені 

законом. 

 

У сфері взаємодії з правоохоронними органами: 

1) підтримує постійний зв’язок щодо взаємодії з правоохоронними 

органами; 

2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, 

громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

3) забезпечує спільно   з правоохоронними   органами  здійснення  

цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і 

умов що сприяли їх учиненню; 

4) бере участь у підготовці і реалізації заходів щодо посилення 

боротьби зі злочинністю;   

5) вносить пропозиції та готує необхідні матеріали з питань 

забезпечення законності, правопорядку, проведення аналізу виконання 



заходів з профілактики правопорушень, виконання загальнодержавних та 

регіональних програм з правоохоронних питань та розгляду їх на колегіях 

(нарадах) за участю керівників правоохоронних органів, органів місцевого 

самоврядування. 

 

   У сфері запобігання корупції: 

1) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання 

корупції; 

2) надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; 

3) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів; 

4) бере участь у реалізації державної антикорупційної політики; 

5) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 

6) вживає заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 

усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 

правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради, вносить пропозиції щодо 

усунення таких ризиків; 

7) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією 

працівниками виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

інформує в установленому порядку про такі факти голову сільської ради, а 

також уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції; 

8) веде облік осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради, притягнутих за вчинення корупційних правопорушень або 

правопорушень пов’язаних з корупцією; 

9) приймає участь у розробці та розгляді нормативно – правових актів, 

які розробляються виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради, з 

метою виявлення прогалин та колізій, які створюють ризики скоєння 

корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією; 

10) розробляє пропозиції до планів роботи з питань запобігання та 

виявлення корупції у виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради 

та інших заходів щодо попередження  і припинення корупційних проявів. 

 

У сфері з питань охорони праці: 

1) здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці і колективного договору;  

2) інформує та надає роз’яснення працівникам виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради з питань охорони праці;  

3) розробляє спільно з іншими відділами комплексні заходи для 

досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня охорони 

праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому 



травматизму, професійним захворюванням тощо; 

4) готує проекти розпоряджень з питань охорони праці і внесення їх на 

розгляд голові сільської ради;  

5) проводить спільно з представниками інших відділів і за участю 

представників професійної спілки перевірок дотримання працівниками 

вимог нормативно-правових актів з охорони праці;  

6) складає звітність з охорони праці за встановленими формами;  

7) проводить з працівниками вступний інструктаж з питань охорони 

праці;  

8) веде облік та проводить аналіз причин виробничого травматизму, 

професійних захворювань;  

9) інформує працівників про основні вимоги законів, інших 

нормативно-правових актів та актів з охорони праці;  

10) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних 

захворювань та нещасних випадків;  

11) проводить внутрішній аудит охорони праці та атестації робочих 

місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;  

12) складає списки професій і посад, згідно з якими працівники 

повинні проходити обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди;  

13) організовує навчання з питань охорони праці та роботи комісії з 

перевірки знань з цих питань. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

3.1.Начальник відділу здійснює керівництво відділом, 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. Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради зобов’язаний 

створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників 

Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, 

сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових 

обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами  довідковими 

матеріалами, посібниками та літературою з правових питань. 

 

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.  На посаду начальника та  спеціаліста Відділу призначається особа 

з вищою освітою та стажем роботи не менш 2 років. 



4.3. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань: 

1) забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ; 

2) повинен знати: Конституцію України, закони України:  «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законодавство про  запобігання корупції, а також інші закони з 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і 

розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі 

документи, що стосуються діяльності відділу; інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього 

трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та 

протипожежної безпеки; основні програми для роботи на комп’ютерній 

техніці; державну мову; 

3) несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне 

виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання 

наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки 

державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в 

органи місцевого самоврядування та її проходженням. 

 

4.4. Начальник відділу: 

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 

праці у відділі; 

2) подає на затвердження Руськополянської сільської ради положення про 

відділ; 

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи відділу; 

5) звітує перед сільським головою  про виконання покладених на відділ 

завдань та затверджених планів роботи; 

6) розподіляє обов’язки між працівниками відділу; 

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 

9) представляє інтереси відділу у відносинах з іншими структурними 

підрозділами виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, з 

іншими органами державної влади, політичними партіями, громадськими 

організаціями, підприємствами, установами, організаціями, підприємцями та 

громадянами - за дорученням керівництва Руськополянської сільської ради; 

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням; 

13) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

службового розпорядку та виконавської дисципліни; 

14) має право представляти інтереси відділу у цивільних, господарських, 

адміністративних справах з питань, віднесених до повноважень відділу; 

15) здійснює інші повноваження, визначені законом. 



 

4.5. Начальник Відділу має право: 

1) представляти за дорученням сільського голови раду та виконавчий 

комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях, в судах всіх інстанцій; 

2) залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції; 

3) вносити сільському  голові пропозиції щодо вдосконалення роботи 

Відділу. 

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ 

5.1. Для здійснення повноважень та виконання завдань що визначені 

цим Положенням, Відділ має право : 

1) одержувати, в установленому законодавством порядку, від інших 

структурних підрозділів виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та 

їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань; 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 

питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських 

об’єднань (за згодою); 

3) скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари та 

конференції з питань, що належать до компетенції відділу; 

4) відділ, в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради, а також підприємствами, 

установами та організаціями з метою створення умов для провадження 

послідовної та узгодженої діяльності;   

5) покладання на начальника та головних спеціалістів Відділу 

обов’язків, не передбачених цим Положенням не допускається. 

 

5.2. Працівники Відділу мають право: 

1)  користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України; 

2) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; 

3) на своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи; 

4) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці; 

5) на соціальний і правовий захист; 



6) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень; 

7) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою; 

8) користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

5.3. Працівники Відділу зобов’язані: 

1) дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України; 

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; 

3) Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків; 

4) підвищувати продуктивність праці; 

5) утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 

чистоти в адміністративній будівлі; 

6) поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами; 

7) дотримуватися прав і свобод людини і громадянина; 

8) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію; 

9) проявляти ініціативність, творчість у роботі; 

10) дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування; 

11) підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів; 

12) не розголошувати 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; 

13) не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування та держави; 

14) проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

законодавства України. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ 

6.1. 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. 

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники 

Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством 

України. 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим 

Положенням, не допускається. 

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

встановленому Регламентом роботи Руськополянської сільської ради. 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Надія ШПАК 

 
 


