
                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2022 року                                                                                            № 10/26-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Положення про Управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності 
Бурштинської міської ради 
  
 

Відповідно до статтей 25,26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення сесії Бурштинської міської ради від 21.05.2021 №31/12-21 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 
органів» із змінами від 27.08.2021 №08/18-21, розглянувши  Положення про Управління 
економіки, праці та інвестиційної діяльності  Бурштинської міської ради, врахувавши 
рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Положення про Управління економіки, праці та інвестиційної 
діяльності Бурштинської міської ради. 

2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника 
Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Олега Скриника. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 
Ростислава Стаська. 
 

 

 

      Міський голова                                  Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                       рішення міської ради 

                                                                                                     від 28.01.2022 року № 10/26-22 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  

Бурштинської міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Бурштинської  міської ради 
(далі – Управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Бурштинської міської 
ради.  
1.2. Управління утворюється Бурштинською міською радою, підзвітне і підконтрольне 
Бурштинській міській раді, підпорядковане міському голові та першому заступнику 
міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.   
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України 
”Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про місцеве самоврядування в 
Україні”, іншими законодавчими та підзаконними актами, актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, розпорядженнями голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 
рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 
регламентом міської ради та цим Положенням. 
1.4. Положення про управління затверджується міською радою. Зміни і доповнення до 
цього Положення вносяться сесією міської ради. 
1.5. Реорганізація, ліквідація управління проводиться за рішенням міської ради. 

 

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ 

2.1. До складу Управління входять:  
2.1.1. Відділ економіки і промисловості, до складу якого входять:  

- сектор публічних закупівель;  
- сектор з питань праці.  

2.1.2. Сектор інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку. 
2.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 
міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою 
законодавством України. 
2.3. Начальник управління має заступника начальника управління - начальника відділу 
економіки і промисловості, який призначається на посаду і звільняється з посади міським 
головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством 
України.  
3аступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно 
до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. 
2.4. Завідуючі секторів та головні спеціалісти управління призначаються на посаду та 
звільняються з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою 
передбаченою законодавством України.  
Завідуючі секторів та головні спеціалісти управління виконують функції та здійснюють 
повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. 
2.5.Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, на їх статус, 
права та обов’язки розповсюджуються норми Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування України» та інших галузевих законодавчих та нормативно-

правових актів. 
Посадові обов’язки працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які 
затверджуються міським головою. 



 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ 

Основними завданнями Управління економіки, праці та інвестиційної діяльності 
Бурштинської  міської ради є:  
 

3.1. Забезпечення реалізації на території міської територіальної громади, в межах своїх 
повноважень, державної політики : 

 економічного і соціального розвитку; 
 регіональної, цінової, промислової; 
 зовнішньоекономічної політики; 
 з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики; 
 у сфері торгівлі та побутових послуг; 
 у сфері сільського господарства; 
 у сфері публічних закупівель; 
 у сфері соціально-трудових відносин та оплати і охорони праці; 
 у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства. 

 

3.2. Сприяння всебічному економічному розвитку територіальної громади. 
 

4. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

Управління відповідно до визначених повноважень виконує наступні функції: 
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів законодавства  та 

здійснює контроль за їх реалізацією;  
 аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку територіальної громади, 

бере участь у визначенні його пріоритетів,  розробленні напрямів структурної та 

інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань; 
 розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і 

соціального розвитку територіальної громади; 
 організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію 

виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання; 
 бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку 

регіону на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм 

економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує 

координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території громади; 
 розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування 

інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату; 
 здійснює на відповідній території контролю за додержанням законодавства про працю 

та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством; 
 приймає участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері 

надання послуг населенню, розвитку легкої та переробної промисловості в межах своєї 
компетенції; 

 забезпечує організацію управління об’єктами побутового обслуговування, надання 
послуг населенню підприємствами різних форм власності та тих, що перебувають у  
комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної 
експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню згідно з вимогами чинного 
законодавства; 

  бере участь у координації роботи комунальних підприємств, підприємств побутового 

обслуговування населення, розміщених на території громади, пов'язаної з 

розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових 

послуг та насичення ними місцевого ринку; 



 надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового 

обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі 
та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції 
управління; 

 вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків; 
 надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо пропозицій 

іноземних підприємств зі співробітництва; 
 бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань 

діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у 

розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового 

обслуговування, які проводяться на території громади; 
 сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами 

міської ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та 

презентаційних заходах; 
 здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та 

визначає їх координаторів; 
 надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до 

пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку; 
 надає відповідно до своєї компетенції адміністративні послуги; 
 бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель  товарів, робіт і послуг, 

що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів; 
 готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, 

меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп; 
 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради 

інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету міської ради; 
 розробляє проекти розпоряджень міського голови, готує і вносить пропозиції для 

прийняття рішень міською радою та її виконавчим комітетом; 
 бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів 

нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні 
підрозділи виконавчого комітету міської ради; 

 бере участь у підготовці звітів міського голови; 
 розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і 

організацій; 
 за дорученням керівництва міської ради опрацьовує, у межах компетенції відділу, 

запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад; 
 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є; 
 забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту 

інформації з обмеженим доступом; 
 забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних; 
 організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів; 
 здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження 

 виконання інших повноважень, що випливають з покладених на Управління завдань. 
 

4.1.Функції відділу економіки і промисловості: 
4.1.1.аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку територіальної громади, 
бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та 
інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;  
4.1.2. здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та вносить пропозиції 
щодо його подальшого розвитку; 
4.1.3. розробляє проект програми соціально-економічного розвитку міста і подає їх на 
затвердження міської ради;  



4.1.4. проводить моніторинг виконання програми економічного та соціального розвитку 
міської територіальної громади; 
 4.1.5. здійснює прогнозування економічного і соціального розвитку територіальної 
громади на короткострокову та середньострокову перспективу; 
4.1.6. подає до облдержадміністрації та обласної ради необхідні показники та готує 

пропозиції до програми економічного і соціального розвитку області; 
 4.1.7. здійсненює в межах компетенції, встановленої законодавством, контролю за 
організацією та якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, побутового 
обслуговування та громадського харчування;  
4.1.8. реалізовує повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав 
споживачів, визначених законодавством України; 
4.1.9. розглядає питання щодо встановлення зручного для населення режиму роботи 
підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування; 
4.1.10. проводить збір та готує дані до оновлення паспорту територіальної громади щодо 
дислокації підприємств торгівлі, побутового обслуговування та бюджетних та банківських 
установ;  
4.1.11. бере участь у організації виставково-ярмаркових заходів, промоційних акцій з 
метою популяризації місцевої продукції; 
4.1.12. здійснює організацію роботи щодо надання погодження на розміщення торгових 
майданчиків, об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг, 
проводить адміністрування договорів на право тимчасового користування окремими 
елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, торгових майданчиків, стаціонарних атракціонів; 
4.1.13.  проводить забезпечення роботи спеціалізованої служби торгівлі та харчування 
цивільного захисту місцевого рівня та спеціалізованої служби матеріального забезпечення 
цивільного захисту; 
4.1.14. надає консультативну та інформаційну допомогу суб’єктам підприємництва, 
сприяння структурам з підтримки підприємництва; 
4.1.15. розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій у межах своєї 
компетенції; 
4.1.16. здійснює підготовку аналітичних матеріалів з питань, що належать до повноважень 
управління; 
4.1.17.  забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу; 
4.1.18. виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на них завдань. 
  

  

4.2. Функції сектору публічних закупівель 

4.2.1. Згідно з вимогами чинного законодавства  Сектор публічних закупівель  відповідає за 
організацію та проведення для потреб Бурштинської міської ради закупівель з метою 
відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконання робіт. 
4.2.2. У процесі роботи сектор забезпечує реалізацію таких функцій: 
1) планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель; 
2) здійснює вибір процедури закупівлі; 
3) проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі та оприлюднює договори про 
закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель; 
4) забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця 
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
5) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань 
публічних закупівель, визначених цим Законом; 
6) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для 
виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; 



7) здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі»; 
8) здійснює обробку персональних даних фізичних осіб та їх захист від незаконної обробки 
і незаконного доступу до них. 
4.2.3. Підготовка аналітичних матеріалів з питань, що належать до повноважень 
управління. 
4.2.4.  Забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції сектору. 
4.2.5. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. 
4.2.6. Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на них завдань. 
 

4.3. Функції сектору з питань праці 
4.3.1.Надає пропозиції в розробленні проєкту програми соціально-економічного розвитку 
міста. 
4.3.2.Забезпечує у межах своїх повноважень додержання державної політики у сфері 
соціально-трудових відносин та оплати і охорони праці. 
4.3.3.Здійснює аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері територіальної громади, сприяє 
організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм 
організаційно-методичну допомогу. 
4.3.4.Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати 
працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, здійснює контроль за 
станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати та дотримання мінімальних 
державних гарантій з оплати праці. 
4.3.5. З метою забезпечення ефективного використання трудових ресурсів міста та 
здійснення контролю за виконанням умов колективних договорів підприємств, організацій 
та установ в частині своєчасної оплати праці, забезпечує розроблення та своєчасне 
корегування всіма підприємствами-боржниками міста графіків погашення заборгованості 
по заробітній платі. 
4.3.6.Здійснює контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями 
комунальної власності, які використовують найману працю законодавства з питань 
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 
4.3.7. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань праці та соціально-

трудових відносин серед населення, в трудових колективах, через засоби масової 
інформації, що належить до компетенції сектору. 
4.3.8. Здійснює організаційне забезпечення роботи тимчасової робочої комісії з питань 
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 
4.3.9. Здійснює організаційне забезпечення роботи міської робочої групи з питань 
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати і легалізації 
заробітної плати та зайнятості населення. 
4.3.10. Бере участь у розробці міської Програми зайнятості населення та спільно з іншими 
органами виконавчої влади забезпечує реалізацію державних та регіональних соціально-

економічних програм, інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці. 
4.3.11.Бере участь у розробці та забезпечує, разом з іншими структурними підрозділами,  
органами  місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян здійснення заходів 
регіональної програми з питань охорони праці. 
4.3.12.Забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та 
важкими умовами праці, надає консультації щодо якісного проведення атестації робочих 
місць. 
4.3.13. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. 
4.3.14.Своєчасно розглядає, у межах своєї компетенції, листи та заяви від підприємств і 
громадян, вживає відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги. 



4.3.15.Виконує роботу згідно плану відділу, економіки і промисловості в тісній взаємодії з 
працівниками відділів управління, управлінь і служб місцевих органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 
4.3.16.Проводить моніторинг та в установленому законодавством порядку повідомну 
реєстрацію колективних договорів змін та доповнень до них, їх перевірку на відповідність 
чинному законодавству та забезпечує їх зберігання.  
4.3.17.Забезпечує виконання в місті заходів з реалізації Генеральної угоди, приймає участь 
в колективних переговорах з укладання територіальної угоди, організовує в межах 
компетенції їх виконання. 
 

4.4. Функції сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку 

4.4.1. Обґрунтування та узгодження необхідності розробки стратегічного плану та/або 
програмного документу на коротко-, середньо-, або довгостроковий періоди, визначення та 
узгодження його мети, шляхів досягнення та строків його розробки. 
4.4.2. Здійснення розробки проєкту стратегічного плану у взаємодії з іншими структурними 
підрозділами та організаціями, та із залученням, у разі потреби, експертів, у тому числі 
шляхом створення робочої групи. 
4.4.3. Затвердження стратегічних документів відповідними рішеннями та їх оприлюднення. 

4.4.4. Координація діяльності відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, 
організацій-партнерів з питань упровадження Стратегії розвитку Бурштинської міської 
територіальної громади. 
4.4.5. Сприяння реалізації проєктів місцевого розвитку, передбачених стратегічними 
документами.  
4.4.6. Сприяння залученню коштів для реалізації стратегічних проєктів, направлених на 
розвиток територіальної громади. 
4.4.7. Створення відповідних комісій, комітетів, робочих груп по розробці, впровадженню 
та моніторингу стратегічних документів. 
4.4.8. Здійснення заходів щодо доведення виконавцям, відповідальним за здійснення 
заходів, передбачених стратегічним планом інформації про необхідність реалізації 
зазначених заходів та строків їх виконання, у тому числі шляхом розробки та затвердження 
деталізуючих планів, розпоряджень і інших організаційно-розпорядчих документів. 
4.4.9. Координація роботи по залученню інвестицій та супроводження інвестиційних 
проєктів. 
4.4.10. Формування позитивного інвестиційного іміджу територіальної громади та 
просування його інвестиційних можливостей. 
4.4.11. Реалізація державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних програм та 
проєктів на території міської територіальної громади.  
4.4.12. Вивчення і популяризація позитивного досвіду реалізації інвестиційних проєктів, 
поширення рекламно-інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал, організація 
зустрічей, форумів, сприяння розширенню та зміцненню міжгосподарських та 
міжрегіональних зв’язків. 
4.4.13. Формування баз даних «грінфілд» та «браунфілд», пріоритетних інвестиційних 
проєктів. 
4.4.14. Здійснення розробки інвестиційних проєктів і програм, залучення інвестиційних 
коштів, спрямованих на реформування соціально-економічний розвиток міської 
територіальної громади, подання їх на конкурси, в тому числі міжнародні, для отримання 
грантів на фінансування та кредитів. 
4.4.15. Координація підготовки та подання проєктних заявок для участі у грантових 
конкурсах національних, регіональних та міжнародних програм з метою залучення коштів 
міжнародної технічної допомоги та державних фондів, забезпечення ефективного 
використання кредитних коштів для розвитку всіх сфер суспільного життя. 



4.4.16. Координація грантової діяльності виконавчих органів міської ради, суб'єктів 
комунальної власності, надання їм методичної та організаційної допомоги у підготовці та 
реалізації грантових програм, проєктів для участі в конкурсах, що проводяться 
міжнародними грантодавцями та національними/державними фондами. 
4.4.17. Забезпечення співпраці з українськими та іноземними органами місцевої влади, 
урядовими і неурядовими організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями 
з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних 
програм. 
4.4.18. Представлення в межах наданих повноважень інтересів у відносинах з відповідними 
органами суб’єктів іноземних держав, а також міжнародними організаціями та установами, 
фізичними особами з питань зовнішньоекономічного, міжнародного та іноземного 
інвестиційного співробітництва. 
4.4.19. Здійснення підготовки проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів 
зустрічей з питань зовнішніх відносин, проєктної та інвестиційної та діяльності міської 
ради. 
4.4.20. Участь у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій 
іноземних держав з питань, що належать до компетенції сектору.  
4.4.21. Організація та проведення переговорів з питань залучення інвестицій, створення 
спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), участь у визначенні перспективних 
інвестиційних об’єктів та напрямків інвестування. 
4.4.22. Забезпечення реалізації на території міської територіальної громади державної 
політики у сфері зовнішніх зв’язків.  
4.4.23. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, охорони 
здоров'я, науки, освіти, культури, туризму і спорту та інших сфер суспільного життя. 
4.4.24. Проведення заходів та сприяння створенню належних умов, спрямованих на 
налагодження партнерських відносин між містами, міжрегіонального і прикордонного 
співробітництва. 
4.4.25. Підготовка матеріалів, інформації, звітів, довідок, доповідей, службових записок в 
межах  компетенції сектору. 
 

5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ 

5. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право: 
5.1. Управління для здійснення повноважень та виконання з завдань, що визначені, має 

право: 
- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах 

та організаціях, інших у правлінських структурах з питань, що входять до його 

компетенції; 
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, 
підприємств, установ і організацій  незалежно від форм власності та їх посадових осіб 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого 

органу у сфері економічного розвитку; 
- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого 

самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами; 
- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в 

міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та 

конференції з питань, що належать до його компетенції; 
- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх 

кваліфікації; 
- залучати фахівців інших структурних підрозділів Бурштинської міської ради, підприємств 

установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його 

компетенції. 



 

5.2. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами 

державної влади, органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та 

організаціями, об'єднаннями громадян. 
5.3. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 
міським головою,  згідно із законодавством про  службу в органах місцевого 
самоврядування в установленому законодавством порядку. 
 

Начальник управління: 
5.3.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію 
та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні; 
5.3.2. затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє 
обов'язки між ними; 
5.3.3. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи 
міської ради та виконавчого комітету; 
5.3.4. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи 
управління; 
5.3.5. звітує перед міським головою та  міською радою про виконання покладених на 
управління завдань та затверджених планів роботи; 
5.3.6. може брати участь у засіданнях виконкому міської ради; 
5.3.7. вносить пропозиції по розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до 
компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень; 
5.3.8. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними 
підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради; 
5.3.9. бере участь у підготовці розпоряджень, організовує контроль за їх виконанням; 
5.3.10. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб 
місцевого самоврядування управління; 
5.3.11.  подає міському  голові  пропозиції щодо присвоєння посадовим особам управління 
рангів посадових осіб місцевого самоврядування, їх заохочення: 
5.3.12. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового 
розпорядку та виконавської дисципліни; 
 5.3.13.  несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне 
виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним 

законодавством; 

5.3.14. здійснює інші повноваження, визначені законом, рішеннями Бурштинської міської 
ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 


