
                                                                                  
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  23 грудня  2016 року                                                                                   № 10/21-16 

м.Бурштин 

 

 

Про затвердження Положення  

про службу господарського  

забезпечення  виконавчого  

комітету Бурштинської міської ради 

 

 

 

         Відповідно до ст.25, ст.54, ст.59 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», та рішення міської ради  від 24.10.2014 р. № 15/46-14 «Про затвердження 

структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її  виконавчих органів», 

міська рада  

 

вирішила: 

 

         1.Затвердити Положення про службу господарського забезпечення виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради. (Додаток 1)  

 

         2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому 

С.Видай 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                                               до рішенням міської ради 

від 23.12.2016 №10/21-16 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу господарського забезпечення виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради 

 

1.Загальні положення 

 

        1.1.Служба господарського забезпечення є виконавчим органом Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (далі по тексту Служба). 

Служба є підконтрольна, підзвітна раді та підпорядкована виконавчому комітету 

Бурштинської міської ради та міському голові. Служба господарського забезпечення  не 

має статусу юридичної особи. 

        1.2.У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Законами України 

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

самоврядування», іншими законами України та нормативно-правовими актами, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Бурштинської міської ради та іі виконавчого комітету, інструкцією з 

діловодства міської ради, заступників міського голови, керуючої справами, 

розпорядженням міського голови,  а також цим Положенням. 

        1.3.Служба створена для матеріально-технічного, транспортного забезпечення 

діяльності виконавчих органів міської ради, відділів, секторів та служб виконкому, 

надання допомоги структурним підрозділам виконкому у вирішенні господарських 

питань.   

        1.4.До служби господарського забезпечення  виконкому міської ради входять: 

- завідувач господарством служби господарського забезпечення – 1 шт.од. ; 

- прибиральниці службових приміщень служби господарського забезпечення – 2 шт.од; 

- водій служби господарського забезпечення –  1 шт.од. 

        1.5.Діяльність Служби  здійснюється на основі плану роботи, виконавчого комітету, 

плану роботи служби господарського забезпечення. 

        1.6.Служба в інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання 

визначених цим Положенням завдань та функцій, співпрацює та  взаємодіє з відділами, 

службами, секторами, підприємствами, організаціями, установами міста в процесі 

проведення заходів виконавчого комітету.    

 

2. Основні завдання та функції служби 

 

        Служба здійснює матеріально-технічне та транспортне забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів. 

        2.1.Утримання, експлуатація і обслуговування адмінбудинку Бурштинської міської 

ради, організація капітального і поточного ремонтів службових, господарських і 

підсобних приміщень, збереження майна і інвентар’я міської ради, забезпечення пожежної 

безпеки, безперебійної роботи систем водопостачання, опалення, енергопостачання в 

адмінприміщенні. 

        2.2.Своєчасне та якісне обслуговування легковим автотранспортом посадових осіб 

Бурштинської міської ради, її виконавчих органів. 

        2.3.Своєчасне забезпечення обліку та раціонального використання коштів, які 

виділяються на утримання транспорту, ремонт, придбання канцелярського приладдя та 

своєчасне їх списання. 



        2.4.Здійсненює контроль за господарським обслуговуванням адміністративного 

приміщення Бурштинської міської ради, його належною експлуатацією і утриманням,  

придбанням окремого інвентар’я, обладнання, господарського приладдя, збереженням 

матеріальних цінностей Бурштинської міської ради. 

        2.5.Служба здійснює контроль за своєчасним та якісним обслуговуванням легковим 

транспортом посадових осіб міської ради, виконавчого комітету, депутатів, утримання в 

технічно-справному стані автомобілів, їх раціональному використанні, комплектуванням 

транспортних засобів запасними частинами, пальним і мастильними матеріалами, 

інструментом. 

        2.6. Служба здійснює прибирання приміщень та прилеглої до нього території. 

        2.7.Здійснює проведення та забезпечує надійне функціонування телефонного зв’язку 

в приміщеннях виконавчих органів міської ради. 

        2.8.Проводить належні заходи по утриманню, експлуатації та ремонту систем 

електро-, водо-, теплопостачання приміщення виконкому. Своєчасно звітує про 

використання електроенергії, води, тепла в приміщеннях виконкому. 

        2.9.Здійснює контроль за використанням енергоносіїв в приміщеннях виконкому 

слідкує за економічними та раціональним використанням інвентар’я та інших 

матеріальних цінностей. У встановлені строки забезпечує проведення інвентаризації 

товарно-матеріальних цінностей та матеріалів, здійснює списання  використаних 

матеріальних цінностей.   

        2.10.Забезпечує необхідний ремонт приміщень виконкому, меблів та іншого 

інвентарю. 

        2.11.Забезпечує виконавчі органи міської ради меблями, канцтоварами та друкованою 

продукцією. 

        2.12.Забезпечує своєчасне обслуговування, заправку та ремонт оргтехніки виконкому.  

        2.13.Забезпечує умови роботи сесії міської ради, засідань депутатських комісій та 

виконавчого комітету. 

        2.14.Надає допомогу виконавчим органам міської ради у проведенні заходів 

виконавчого комітету. 

        2.15.У межах своєї компетенції забезпечує подання відомостей за запитами на 

інформацію з врахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

        2.16.Несе відповідальність за належним утриманням державних символів у 

приміщеннях виконавчого органу міської ради. 

        2.17.Здійснює контроль за станом дисципліни і порядку в приміщенні, дотримання 

техніки безпеки і протипожежних правил. 

        2.18.Готує документи щодо забезпечення своєчасного виконання підрядних робіт з 

ремонту в приміщеннях виконавчих органів міської ради. 

        2.19.Проводить заходи з дотриманням Закону України «Про охорону праці та правил 

протипожежної безпеки» працівниками виконавчого органу міської ради. Готує план 

евакуації працівників в разі аварії чи пожежі. 

        2.20.Несе повну матеріальну відповідальність за облік, стан, цілісність і належне 

збереження матеріальних цінностей виконавчого комітету міської ради. 

        2.21.Веде облік основних та малоцінних товарно-матеріальних цінностей виконкому 

міської ради. Забезпечує правильність оформлення та здачі прибутково-витратних 

документів, здійснює відповідну звітність. 

        2.22.Присвоює інвентарні номери основним засобам малоцінним та швидко-

зношувальним  матеріалам.  

        2.23.Протягом робочого дня, а у невідкладних випадках цілодобово забезпечує 

готовність автомобільної техніки для вирішення потреб поточної діяльності міської ради 

та її виконавчих органів. 

        2.24.Підтримує територію та приміщення виконавчого органу міської ради в стані що 

відповідають встановленим санітарно – гігієнічним вимогам.   



3.Служба має право 

 

3.1.Для виконання покладених на неї завдань та функцій служба має право одержувати у 

встановленому порядку від посадових осіб Бурштинської міської ради документи 

необхідні для виконання покладених на Службу функцій. 

3.2.Брати участь у нарадах, зборах трудового колективу та інших заходах, що проводяться 

у виконавчому органі  Бурштинської  міської ради, ініціює скликання нарад персоналу з 

питань, віднесених до компетенції Служби.  

3.3.Вносити  міському голові, керуючій справами  пропозиції з питань удосконалення 

роботи, підвищення ефективності транспортного та господарського обслуговування. 

         3.4.Проводити роботу щодо належного ставлення до майна міської ради, працівників 

виконавчих органів міської ради, раціонального використання ними енергоносіїв та 

розхідних матеріалів. 

         3.5.Служба має право на соціальний та правовий захист відповідно до положення. 

         3.6.Отримувати матеріально – технічне забезпечення для виконання покладених на 

Службу обов’язків та функцій.    

 

4. Керівництво службою 
  

4.1.Службу  очолює   завідувач господарством,    який   призначається   на  посаду   і 

звільняється з посади за розпорядженням міського голови, відповідно до чинного 

законодавства України.  

4.2.Функціональні обов'язки, які покладаються на завідувача господарством, 

затверджуються міським головою.  

        4.3.Завідувач господарством:  

        4.3.1.Безпосередньо здійснює керівництво, діяльність  Служби, несе персональну 

відповідальність за організацію роботи Служби та її працівників, вирішення питань, що 

належать до компетенції служби.   

        4.3.2.Планує роботу Служби і забезпечує виконання затверджених планів.  

        4.3.3.Розробляє посадові інструкції працівників Служби, розподіляє їх обов’язки і 

ступінь відповідальності, керує їх діяльністю, забезпечує дотримання ними правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

        4.3.4.Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень 

виконавчого комітету та інших службових документів з питань віднесених до компетенції 

Служби. 

        4.3.5.Забезпечує взаємодію Служби з іншими виконавчими органами міської ради, 

організаціями, установами міста.   

        4.3.6.Несе персональну відповідальність за надання своєчасної і достовірної 

інформації та звітів, що входять до компетенції Служби. 

 
  

5. Відповідальність 

  
         5.1. Завідувач господарством несе персональну відповідальність за: 

5.1.1.Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних 

обов' язків відповідно до цього Положення. 

5.2.Працівники Служби відповідно до Кодексу законів про працю України, несуть 

відповідальність за порушення трудової дисципліни неякісне або несвоєчасне виконання 

посадових обов’язків ї завдань, бездіяльність або невиконанням їх обов’язків. 

 

 

 

 



6. Заключні положення 

  
6.1.Служба утримується за рахунок коштів міського бюджету. Загальну 

чисельність, штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує міський голова. 

6.2.Положення про Службу господарського забезпечення розроблено згідно з 

Законами Укрвїни «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» та регламентом виконкому  міської ради. 

6.3.Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесенні з ініціативи 

міського голови, керуючої справами виконавчого комітету, завідувача служби 

господарського забезпечення.    

6.4.Ліквідація і реорганізація Служби проводиться Бурштинською міською радою у 

відповідності  до чинного законодавства України. 

 

 

 

 

           

Секретар міської ради                                                                Богдан Рибчук 

 


