
Проєкт  

рішення міської ради 

 

від 30.11.2022 р                                м. Бурштин                          №4741 

   

Про створення юридичної особи - виконавчого комітету   

Бурштинської міської ради та затвердження  

Положення про виконавчий комітет  

Бурштинської міської ради 

 

З метою вдосконалення і впорядкування процесів управління громадою, забезпечення 

виконання повноважень виконавчих органів міської ради та внесення виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців, як юридичної особи, відповідно до ч. 3 ст.140 Конституції України, ч.1, ч.4 

ст.89 Цивільного кодексу України, ст.ст.14,15 Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”ч.1 ст.11, ст.ст.51, 

52, 53, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись п.6 ч.1 ст.26, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійних комісій ради, міська рада 

 

вирішила: 

1. Створити юридичну особу - виконавчий комітет Бурштинської  міської ради. 

2. Затвердити Положення про виконавчий комітет Бурштинської  міської ради 

(додається). 

3. Уповноважити Бурштинського міського голову Василя Андрієшина здійснити 

державну реєстрацію виконавчого комітету Бурштинської  міської ради. 

4. Виконавчому комітету Бурштинської міської ради, після його реєстрації забезпечити 

виготовлення печаток та штампів, відкриття рахунків в Державній казначейській службі 

України.   

5. Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики Бурштинської міської 

ради  забезпечити розміщення рішення на офіційному веб-сайті міської ради. 

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (В. Федорняк), секретаря 

міської ради Романа Іванюка. 

 

 

 

 

Міський голова                                                Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення ради «Про створення юридичної особи - виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради та затвердження Положення про виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради» 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

Для удосконалення і впорядкування процесів управління громадою, забезпечення 

виконання повноважень виконавчих органів міської ради пропонується  внесення 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, як юридичної особи. 

За ч.3 ст.140 Конституції України усі виконавчі органи ради є органами місцевого  

самоврядування. Як органи місцевого самоврядування  вони є юридичними особами і 

наділяються ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами власними 

повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою 

діяльність відповідно до закону(ч.1ст.16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Абзацом 11 ч.1 ст.1, ч.1 ст.54 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» уточнено, що 

виконавчі органи рад – це органи, які відповідно до  Конституції України та Закону 

створюються сільськими, селищними, міськими радами для здійснення виконавчих функцій і 

повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами. Частина 3 ст.10 

Закону передбачає, що представницькі органи місцевого самоврядування діють за 

принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законами. Повноваження 

виконавчих органів  міської ради визначено у главі 2 розділу ІІ Закону, а також в інших 

законах. 

2. Мета прийняття рішення. 

Бурштинська міська рада є представницьким  органом  Бурштинської міської 

територіальної громади до виключних повноважень якого, згідно Закону України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні», входить створення виконавчих органів ради та 

прийняття Положень про них. 

 Даний проект рішення пропонується до розгляду ради з метою вдосконалення 

здійснення організаційного забезпечення діяльності Бурштинської міської ради, 

забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів, здійснення виконавчих функцій і 

повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та іншими законами України. 

3. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання.  

Даний проект рішення  сформовано на підставі ч. 3 ст.140 Конституції України, ч.1, ч.4 

ст.89 Цивільного кодексу України, ст.ст.14,15 Закону України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”ч.1 ст.11, ст.ст.26, 

51, 52, 53, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

4.Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення потребує витрат міського бюджету оскільки здійснюється державна 

реєстація юридичної особи. 

 

Доповідач: Н. Кицела. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                 Надія КИЦЕЛА 



 

 

 

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Бурштинської міської ради 

від __________2022 р. №_______ 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Виконавчий комітет Бурштинської ї міської ради (надалі – Виконавчий комітет) є 

виконавчим органом Бурштинської міської ради, який відповідно до Конституції України та 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворює міська рада для здійснення 

виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами. 

Скорочена назва: виконком Бурштинської  міської ради. 

1.2. Юридична адреса виконавчого комітету: 77111, Івано - Франківська область, Івано –

Франківський район, м. Бурштин, вул.Січових Стрільців, 4 

Місцезнаходження виконавчого комітету: 77111, Івано - Франківська область, Івано –

Франківський район, м. Бурштин, вул.Січових Стрільців, 4. 

1.3. Виконавчий комітет – орган, який відповідно до Конституції України та Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється територіальною громадою в особі 

Бурштинської  міської ради. Склад виконавчого комітету – колегіального органу 

затверджується Бурштинської міською радою на строк її повноважень. Після закінчення 

повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового 

складу виконавчого комітету. 

1.4. Затверджений радою виконавчий комітет підконтрольний та підзвітний Бурштинської 

міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – 

підконтрольний органам виконавчої влади. 

1.5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Бурштинської  міською радою. 

Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за 

пропозицією міського голови. 

1.6. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, 

нормативними документами Бурштинської міської ради, Регламентом виконавчого комітету 

та цим Положенням. 

1.7. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Бурштинської  міської ради, є юридичною 

особою. 

1.8. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням Державного Герба України 

та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс, 

рахунки в органах Державного казначейства та установах банків,  інші атрибути юридичної 

особи. Виконавчий комітет має право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, 

право виступати позивачем і  відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє 

самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені. 

1.9. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів міського бюджету. Видатки на 

утримання апарату виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці 

працівників встановлюються міською радою. 

1.10. Джерелами формування коштів виконавчого комітету є: 

1) кошти міського бюджету; 

2) благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 

3) інші кошти, що передаються виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства 

України. 



1.11. Виконавчий комітет є неприбутковою установою, його фінансово-господарська 

діяльність здійснюється на основі кошторису. 

1.12. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду необхідного обладнання та 

інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, 

установи, організації або фізичної особи. 

1.13. Майно виконавчого комітету є комунальною власністю і належить йому на правах 

оперативного управління. 

1.14. Майно виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі будь-яким 

підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України. 

1.15. Виконавчий комітет розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства 

України. Міський голова є головним розпорядником коштів. 

1.16. Зміни та доповнення до Положення про виконавчий комітет вносяться в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

1.17. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) виконавчого 

комітету здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація або 

реорганізація вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

  

ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 2.1. Призначенням виконавчого комітету, як виконавчого органу міської ради, є здійснення 

організаційного забезпечення діяльності Бурштинської міської ради, забезпечення 

збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання 

природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням виконавчого комітету, як 

колегіального органу міської ради, є здійснення виконавчих функцій і повноважень 

місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та іншими законами України. 

2.2. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. В межах 

своїх повноважень виконавчий комітет міської ради приймає рішення. Рішення виконавчого 

комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу 

виконавчого комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос міського 

голови.  

2.3. До складу виконавчого комітету входять за посадою: міський голова, перший заступник 

міського голови, заступники міського голови з питань виконавчих органів, секретар ради, 

керуючий справами (cекретар) виконавчого комітету, старости громади. Інші члени 

виконавчого комітету затверджуються радою за поданням міського голови. 

2.4. Представляє інтереси виконавчого комітету Бурштинської міської ради в державних 

органах, установах, організаціях міський голова та посадові особи виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради за дорученням міського голови. 

2.5. Очолює виконавчий комітет міський голова. 

2.6. Міський голова: 

1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого 

комітету ради; 

2) скликає засідання виконавчого комітету; 

3)  організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його 

засіданнях; 

4) координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету; 



5) підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання; 

6) здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету; 

7) представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних 

відносинах відповідно до законодавства; 

8) є розпорядником бюджетних коштів; 

9) укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України. 

10) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради та їх 

чисельності; 

11) відповідно до законодавства призначає на посади та звільняє з посад працівників 

виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади; 

12) веде особистий прийом громадян; 

13) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності в межах та у спосіб, встановлених законодавством України; 

14) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень 

громадян та їх об’єднань; 

15) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами. 

2.7. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості 

виконання ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснюються секретарем 

ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового 

припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного 

міського голови відповідно до закону. 

2.8. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету: 

1) подає на затвердження виконавчого комітету план роботи виконавчого комітету; 

2) контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету; 

3) формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету; 

4) контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету; 

5) візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до них після 

ознайомлення з представленими для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим 

готовність проекту документа до розгляду виконавчим комітетом; 

6) при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших 

запропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань; 

7)  погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його 

головуючому на засіданні перед його початком; 

8) підписує протоколи засідань виконавчого комітету; 

9) забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців; 

10) у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих 

рішень; 

11) контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету; 

12) виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом або міським головою. 

2.9. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету його обов’язки 

виконує інша особа (один із членів виконавчого комітету) за розпорядженням міського 

голови. 

2.10. Член виконавчого комітету має право: 



2.10.1. Нормотворчої ініціативи у виконавчому комітеті. Право нормотворчої ініціативи 

реалізується членом виконавчого комітету через внесення пропозиції про підготовку 

виконавчими органами ради та розгляд виконавчим комітетом проєкту рішення з будь-якого 

питання, віднесеного до його компетенції, а також через внесення на розгляд виконавчого 

комітету проєкту рішення, підготовленого самим членом виконавчого комітету. Член 

виконавчого комітету також має право вносити на розгляд виконавчого комітету поправки до 

проєктів рішень, включених до порядку денного засідань виконавчого комітету. 

2.10.2. Входити на підставі особистої заяви до складу робочих груп і контрольних комісій, у 

тому числі постійно діючих, які утворюються відповідно до розпоряджень Бурштинського 

міського голови або які формує міська рада. 

2.10.3. Вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок діяльності виконавчих 

органів ради, комунальних підприємств та установ, брати участь у роботі відповідних 

комісій і робочих груп, які здійснюють такі перевірки. 

2.10.4. Ініціювати заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради, комунальних 

підприємств та установ на засіданнях виконавчого комітету. 

2.10.5. Подавати Бурштинському міському голові пропозиції про заохочення та притягнення 

до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб виконавчих органів ради, 

підприємств, установ, організацій комунальної форми власності. 

2.10.6. Виступати на засіданнях виконавчого комітету та висловлювати свою позицію з 

кожного питання порядку денного, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, 

співдоповідачам, головуючому на засіданні, оголошувати заяви, звернення, пропозиції 

громадян або їх об’єднань з метою розгляду та вирішення зазначених у них проблем. 

2.10.7. Пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у певній галузі, участь 

яких погоджується з керуючим справами виконкому. 

2.11. Діяльність виконавчого комітету регламентується цим Положенням, що затверджується 

сесією Бурштинської міської ради та Регламентом роботи виконавчого комітету що 

затверджується рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

2.12. Прийняття на роботу працівників виконавчого комітету проводиться на конкурсній 

основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. 

 2.13. Робота виконавчого комітету та діловодство ведеться державною мовою. 

2.14. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та 

інформує про неї мешканців міста. 

2.15. Організаційне та методичне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює апарат 

виконавчого комітету. 

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

3. Повноваження та функції виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України. 

3.1.Виконавчий комітет Бурштинської міської ради відповідно до ст.52  може розглядати і 

вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до 

відання виконавчих органів ради. 

3.2. Виконавчий комітет ради: 

1) попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проект 

місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної 

ради; 



2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, 

установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної 

громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, 

інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. 

3.3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим 

комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським 

головою (у тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, 

визначений законом) в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчим органам міських рад. 

 

ІV. ПРАВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

4.Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими 

нормативними актами, виконавчий комітет має право: 

4.1.  Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його 

компетенції. 

4.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які 

належать до його компетенції. 

4.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання 

покладених на нього завдань. 

4.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, 

довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

4.5. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів 

нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які 

проводить виконавчий комітет відповідно до покладених на нього обов’язків. 

4.6. Заслуховувати звіти про роботу керівників підзвітних і підконтрольних структурних 

підрозділів. 

4.7. Звертатись до суду з позовними заявами, у тому числі про визнання незаконними актів 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

4.8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових 

осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у 

межах їх повноважень. 

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 5.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді. 

5.2. Міський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою про роботу виконавчого 

комітету та інформує про неї мешканців громади. 

 

  

 Секретар міської ради                                                                   Роман ІВАНЮК 

 

 


