
                                                                         Додаток 1.6 

                                                                                                 до рішення сільської ради  

від 28.01.2022 № 14-5/VІІІ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

1.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

(далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради. Відділ є підзвітним Руськополянській 

сільській раді, підпорядкований та підконтрольний  сільському голові. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 

Президента України, 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; 

1.4. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд 

оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням 

Руськополянської сільської ради. 

1.5. Посадову інструкцію начальника Відділу та спеціаліста І категорії 

затверджує сільський голова. 

1.6. Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами 

Руськополянської сільської ради визначається сільським  головою. 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

 

2.1 Основним напрямком діяльності відділу є реалізація повноважень в 

сфері соціально – економічного розвитку громади, залучення інвестицій для 

забезпечення стандартів комфортного проживання мешканців громади, 

створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, 

малого та середнього бізнесу, збільшення надходжень до бюджету, участь у 

міжнародних грантових пропозиціях, забезпечення інформаційної та 

комунікаційної діяльності на території громади, реалізація політики у сфері 

співробітництва населених пунктів громади з іноземними містами - 

партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами 

господарювання.  

 



2.2 Основними завданнями та функціями відділу є: 

  1) Участь у розробці і реалізації концепцій, програм Місцевого 

Економічного Розвитку (МЕР) на довго-, середньо-, короткострокову 

перспективу і на поточний період по громаді з урахуванням 

загальнодержавних інтересів, місцевих умов і ресурсів.  

2) Проведення державної інвестиційної політики в громаді, створення 

умов, що сприяють залученню та підвищенню ефективності використання 

внутрішніх і зовнішніх інвестицій.  

3) Сприяння розвитку інноваційної діяльності в громаді та створенню 

сучасної інфраструктури.  

4) Надання методичної, інформаційної, організаційної допомоги 

структурним підрозділам виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради, комунальним підприємствам, а також в межах своєї компетенції 

забезпечення підготовки та написання програм, проектів, реалізація яких 

передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в 

т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм 

міжнародної технічної допомоги.  

5) Аналіз стану, тенденцій та виконання роботи з прогнозування 

економічного і соціального розвитку громади; участь у визначенні її 

пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та 

підготовка пропозицій з цих питань.  

6) Участь у розробленні проекту програми економічного і соціального 

розвитку громади та інших регіональних і державних програм, здійснення 

моніторингу їх виконання.  

7) Координує діяльність структурних підрозділів Руськополянської 

сільської ради та забезпечує взаємодію з ними під час складання програм, 

стратегії.  

8) Участь у реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестиційних 

ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату громади, 

формування переліку пріоритетних інвестиційних проектів, які потребують 

залучення коштів обласного та державного бюджетів, міжнародних 

донорських коштів.  

9) Проведення підготовки та розповсюдження презентаційних 

матеріалів щодо інвестиційного потенціалу громади. 

10) Пошук та інформування потенційних інвесторів, у тому числі 

зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів. 

11) Залучення підприємств, установ, організацій, за їх згодою, до 

розв'язання проблем інноваційного розвитку громади.  

12) Забезпечення супроводу інвестиційних проектів по об’єктах різних 

форм власності, які реалізуються на території громади, як на етапі запуску 

проекту, так і на всіх етапах його подальшої реалізації.  

13) Підготовка матеріалів для отримання субвенції з державного 

бюджету на соціально-економічний розвиток, на виконання інвестиційних 

проектів, інфраструктурну субвенцію та реалізацію державних програм. 



 14) Підготовка проектів рішень сільської ради в межах компетенції 

відділу.  

15) Розробка проектів Стратегії розвитку громади, Комунікаційної 

стратегії та інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та 

подання їх на затвердження ради.  

16) Реалізація проектів співробітництва громад. 

17) Підготовка проектів для їх подання до Державного фонду 

регіонального розвитку, інших проектів та грантів, які реалізуються на 

обласному та державному рівні, а також до програм та фондів, що реалізують 

міжнародну технічну допомогу в Україні. 

18) Розвиток комунікативних зв′язків між виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради та громадськістю, в тому числі організація 

співпраці з громадськими організаціями.  

19) Розробка та впровадження бюджету участі та бюджету для 

громадян на території Руськополянської  територіальної громади.  

20) Підготовка матеріалів з питань, що стосуються міжнародного 

співробітництва, до засідань робочих груп, делегацій сільської ради, що 

відряджаються за кордон.  

21) Сприяння поширенню передового міжнародного досвіду у сфері 

місцевого самоврядування. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та 

поточних планів роботи.  

3.2. 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 профільною освітою та стажем роботи за спеціальністю не менш як 

два роки. 

4.3. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань: 

1) Забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ; 

2) Повинен знати: Конституцію України,  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)  Постійно контролює виконання посадових обов’язків спеціалістів 

відділу;  

2) сприяє ефективному впровадженню економічних реформ, 

забезпечення раціонального використання виробничо-технічного потенціалу 

територіальної громади, її природних, трудових та фінансових ресурсів;  

3) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку 

територіальної громади, бере участь у визначенні його пріоритетів, у 

проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної 

політики; 

 4) забезпечує реалізацію повноважень виконавчого органу ради в сфері 

соціально-економічного розвитку громади, розробляє  проект Стратегії 

розвитку громади, програм соціально-економічного розвитку, інших 

планувальних документів у сфері своїх повноважень та подає  їх на 

затвердження ради громади; 

5) забезпечує розроблення необхідних документів для надання 

субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток громади  

та на виконання інвестиційних проектів;  

6) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить 

моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє 

розвитку на території Руськополянської сільської ради конкуренції, 

підвищенню ефективності функціонування об’єктів ринкової 

інфраструктури;  



7) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо 

економічного потенціалу об’єднаної територіальної громади та забезпечує 

проведення моніторингу реалізації Програми соціально-економічного 

розвитку;  

8) сприяє підвищенню інвестиційної привабливості населених пунктів 

Руськополянської сільської ради, залученню коштів у реалізацію 

стратегічних проектів, направлених на соціальний та економічний розвиток 

громади; 

9) бере участь у створенні інвестиційних проектів та пропозицій, 

презентує їх перед потенційними інвесторами;  

10) вносить пропозиції сільському голові, сесії ради та виконавчому 

комітету щодо можливостей залучення коштів на реалізацію проектів 

муніципального розвитку на території громади;  

11) сприяє якісному представленню громади, її інвестиційних, 

туристичних та ділових можливостей на різноманітних регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних заходах (конференціях, виставках тощо);  

 12) здійснює підготовку проектів для їх подання в Державний фонд 

регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну 

технічну допомогу в Україні.  

 13)  забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель 

товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів  місцевого 

бюджету; 

 14) забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади 

з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики; 

18) здійснює роботу по створенню бази даних у сфері торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування населення; 

19) аналізує діяльність підприємств торгівлі, громадського харчування 

та побутового обслуговування населення, рівень задоволення попиту 

населення у товарах широкого вжитку та побутових послугах;  

          20) здійснює моніторинг цін і тарифів на товари (роботи, послуги) 

першої необхідності;  

          21) організовує разом з іншими структурними підрозділами участь 

підприємств, установ та організацій громади у виставково-ярмаркових 

заходах; 

23) забезпечує підготовку необхідних документів по організації та 

забезпеченню пасажирських перевезень на території громади транспортом 

різних форм власності;  

24) забезпечує підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо 

економічного потенціалу та інвестиційних можливостей території громади; 

25) забезпечує підготовку регуляторних актів в межах наданих 

повноважень;  

26) забезпечує підготовку проектів організаційно-розпорядчих 

документів у межах наданих повноважень;  



27) забезпечує висвітлення на офіційному веб -сайті територіальної 

громади та ЗМІ інформаційно-аналітичних матеріалів щодо повноважень та 

діяльності відділу;  

28) забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

підприємств, установ та організацій, громадян, а також підготовку за 

результатами їх розгляду відповідей та проектів відповідних рішень в межах 

компетенції відділу;  

29) виконує інші доручення сільського голови .  
 

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 з питань, що відносяться до його 

компетенції. 

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) користуватись, в установленому порядку, інформаційними 

базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

4) скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари 

та конференції з питань, що належать до компетенції відділу; 

5) відділ, в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, територіальними 

органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також 

підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для 



провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, 

періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного 

виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;                           

6)  покладання на начальника та  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, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, 

розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян. 

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  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. 

5.5. Посадовим особам органу місцевого самоврядування 

забороняється: 

1)  Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам 

України. 

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. 

3) Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 

прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання 

громадян або конкретної особи. 

4) Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 

зв’язку зі своєю службовою діяльністю. 

5) Брати участь у страйках. 

 

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, а також тих, що не відносяться до правової роботи, не 

допускається. 

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

встановленому Регламентом роботи Руськополянської сільської ради. 

 

Секретар сільської ради                                                              Надія ШПАК 


