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РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
· Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів

села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл,
селища та міста  — самостійно вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в
порядку, встановленому Законом, як безпосередньо, так і через органи
місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Із статті 140

· До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які
обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного,
прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Територіальні громади обирають відповідно сільського, селищного та
міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її
засіданнях (голова районної та обласної ради обираються відповідною радою).

Із статті 141

· Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме
і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у
містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

Із статті 142

· Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через
утворені ними органи місцевого самоврядування:

– управляють майном, що є в комунальній власності;
– затверджують програми соціально-економічного та культурного

розвитку і контролюють їх виконання;
– затверджують бюджети і контролюють їх виконання;
– встановлюють місцеві податки і збори відповідно до Закону;
– забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх

результатів;
– утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні

підприємства, організації і установи, здійснюють контроль за їх діяльністю;
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– вирішують інші питання місцевого значення у межах компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі

повноваження органів виконавчої влади (делеговані повноваження). З питань
здійснення цих повноважень органи місцевого самоврядування підконтрольні
відповідним органам виконавчої влади.

Із статті 143

· Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених
законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на
відповідній території.
У разі невідповідності Конституції чи законам України прийняті рішення

зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до
суду.

Із статті 143

· Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують
взаємодію з органами місцевого самоврядування.

Із статті 119
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ЗАКОН  УКРАЇНИ
«ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

· Основні терміни закону:
територіальна громада — жителі, об'єднані постійним проживанням у

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-
територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл,
що мають єдиний адміністративний центр;

адміністративно-територіальна одиниця — область, район, місто,
район у місті, селище, село;

місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом
прямого голосування;

загальні збори — зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища,
міста для вирішення питань місцевого значення;

представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган
(рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом
представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

районні та обласні ради — органи місцевого самоврядування, що
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

загальний склад ради — кількісний склад депутатів ради, визначений
радою відповідно до закону;

склад ради — кількість депутатів, обраних до відповідної ради,
повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради — кількість депутатів, обраних до відповідної
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом
порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виконавчі органи рад — органи, які відповідно до Конституції України
та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в
містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і
повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими
законами;

органи самоорганізації населення — представницькі органи, що
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на
відповідній території в межах села, селища, міста;

посадова особа місцевого самоврядування — особа, яка працює в
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у
здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і
отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

делеговані повноваження — повноваження органів виконавчої влади,
надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження
органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

право комунальної власності — право територіальної громади
володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на
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свій розсуд і у своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і
через органи місцевого самоврядування;

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) — план
утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення
функцій та повноважень місцевого самоврядування;

районний бюджет — план утворення і використання фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних
громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм,
здійснення бюджетного вирівнювання;

обласний бюджет — план утворення і використання фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних
громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

поточний бюджет — доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

бюджет розвитку —доходи і видатки місцевого бюджету, які
утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-
економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази;

мінімальний бюджет місцевого самоврядування — розрахунковий
обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого
самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується
державою;

мінімальний рівень соціальних потреб — гарантований державою
мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї
території України;

самооподаткування — форма залучення на добровільній основі за
рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної
території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового
характеру.

Із статті 1

· Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади — жителів  села чи
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста
—  самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення  в межах
Конституції і Законів України.

· Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл,
селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх
виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які  представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Із статті 2

· Громадяни України реалізують своє право  на участь у місцевому
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.

Із статті 3
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· Основні принципи місцевого самоврядування:
– народовладдя;
– законність;
– гласність;
– колегіальність;
– поєднання місцевих і державних інтересів;
– виборність;
– правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в
межах  повноважень;
– підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами,
їх органами та посадовими особами;
– державна підтримка та гарантія місцевого самоврядування;
– судовий захист прав місцевого самоврядування.

Із статті 4

· Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати
питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх
відання.

Із статті 25

· Виключна компетенція  сільських, селищних, міських рад викладена в
статті 26 Закону.

· Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад:
а) у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та

обліку (стаття 27);
б) в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28);
в) щодо управління комунальною власністю (стаття 29);
г) в галузі житлово-комунального господарства, побутового,

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку
(стаття 30);

д) у галузі будівництва (стаття 31);
є) у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту

(стаття 32);
ж) у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища (стаття 33);
з) у сфері соціального захисту населення (стаття 34);
і) в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35);
к) в галузі оборонної роботи (стаття 36);
л) щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою

(стаття 37);
м) щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і

законних інтересів громадян (стаття 38);
н) щодо відзначення державними нагородами, відзнаками Президента

України та присвоєння почесних звань України (стаття 39).
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· Сільський, селищний, міський голова:
– є головною посадовою особою територіальної громади відповідно

села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох
сіл), селища, міста;

– обирається відповідною територіальною громадою на основі
загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування;

– очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської
ради;

– головує на засіданнях ради.
Із статті 12

· Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з
моменту оголошення  відповідною сільською, селищною, міською виборчою
комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і
закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону
особи.

Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність
за здійснення наданих йому законом повноважень, за які він є підзвітним,
підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою,
відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним
органам виконавчої влади.

Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує
про свою роботу перед територіальною громадою, а також перед відповідною
радою на вимогу не менше половини її депутатів.

Із статті 42



10



11



12



13



14

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Хартію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між

її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім
спільним надбанням,

вважаючи, що одним з методів досягнення ціеї мети є укладання угод в
адміністративній галузі,

враховуючи, що місцеві власті є однією з головних підвалин будь-якого
демократичного режиму.

враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними
справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма
державами-членами Ради Європи,

переконані в тому, що це право найбільш безпосередньо може
здійснюватися саме на місцевому рівні,

переконані в тому, що існування місцевих властей, наділених реальними
функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління,

усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в
різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах
демократії і децентралізації влади,

стверджуючи, що з цього випливає необхідність існування місцевих
властей, які мають створені на демократичній основі директивні органи і
щороку автономію щодо своїх функцій, шляхи і засоби здійснення цих функцій,
а також ресурси, необхідні для їх виконання,

погодились про таке:

Стаття 1 Сторони зобов‘язуються вважати для себе обов‘язковим, у
порядку та обсязі, передбачених у статті 12 цієї Хартії, нижченаведені статті.

ЧАСТИНА 1
Стаття 2 Конституційна та правова основа місцевого

самоврядування
Принцип місцевого самоврядування визнається в національному

законодавстві і, у міру можливості, в конституції.
Стаття 3 Концепція місцевого самоврядування
1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих

властей, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суттєвою
часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах
місцевого населення.

2. Це право здійснюється радами та зборами, члени яких вільно
вибираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального
виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення
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ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або
будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється.

Стаття 4 Сфера компетенції місцевого самоврядування
1. Головні повноваження і функції місцевих властей визначаються

конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню
місцевих властей повноваженнями і функціями для спеціальних цілей
відповідно до закону.

2. Місцеві власті, в межах закону, мають повне право вільно
вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і
вирішення якого не доручене ніякому іншому органу.

3. Муніципальні функції, як правило, здійснюються, переважно, тими
властями, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тією чи
іншою функцією інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер
завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.

4. Повноваження, якими наділяються місцеві власті, як правило,
мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасуватися чи
обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не
передбачене законом.

5. Якщо повноваження делегуються місцевими властям центральним
чи регіональним органом, місцеві власті, у міру можливості, мають право
пристосовувати свою діяльність до місцевих умов.

6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які
безпосередньо стосуються місцевих властей, з останніми мають проводитися
консультації, у міру можливості, своєчасно і належним чином.

Стаття 5 Охорона територіальних кордонів Місцевих властей
Зміни територіальних кордонів місцевих властей не можуть

здійснюватися без попереднього з‘ясування думки відповідних місцевих
общин, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється
законом.

Стаття 6 Відповідні адміністративні структури І ресурси для
виконання місцевими властями їхніх завдань

1. Без шкоди для більш загальних законодавчих положень місцеві
власті мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні
структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення
ефективного управління.

2. Умови служби місцевих державних службовців повинні дозволяти
добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особливих якостей та
компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної
підготовки, винагороди та просування по службі.

Стаття 7 Умови здійснення функцій на місцевому рівні
1. Мандат місцевих обраних представників передбачає вільне

здійснення своїх функцій.
2. Він передбачає  відповідне фінансове відшкодування витрат,

здійснених під час виконання цього мандату, а також, у разі необхідності,
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відшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і
відповідний захист соціального забезпечення.

3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом місцевого
обраного представника, визначаються законом або основоположними
правовими принципами.

Стаття 8 Адміністративний нагляд за діяльністю місцевих властей
1. Будь-який адміністративний нагляд за місцевими властями може

здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках, передбачених
конституцією або законом.

2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю місцевих властей,
як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та
конституційних принципів. Однак, вищі інстанції можуть здійснювати
адміністративний нагляд за своєчасністю виконання завдань, доручених
місцевим властям.

3. Адміністративний нагляд за місцевими властями здійснюється
таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого органу
важливості інтересів, які він має намір охороняти.

Стаття 9 Фінансові ресурси місцевих властей
1. Місцеві власті мають право, в рамках національної економічної

політики, на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно
розпоряджатися в межах своїх повноважень.

2. Обсяг фінансових ресурсів місцевих властей відповідає функціям,
передбаченим конституцією або законом.

3. Принаймні частина фінансових ресурсів місцевих властей
формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають
повноваження встановлювати в межах закону.

4. Фінансові системи, які складають підгрунття ресурсів місцевих
властей, мають достатньо диверсифікований і підвищувальний характер і
повинні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це
практично можливо, у відповідність до реального зростання вартості виконання
завдань місцевих властей.

5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні місцевих властей
вимагає запровадження процедур усунення фінансових диспропорцій або
аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу
потенційних джерел фінансування і фінансового тягаря, який вони повинні
нести. Такі процедури або заходи не завдають шкоди повноваженням, які
місцеві власті можуть здійснювати в межах їхньої власної сфери компетенції.

6. Місцеві власті інформуються, відповідним чином, про порядок
виділення їм перерозподілених ресурсів.

7. У міру можливості, дотації місцевим властям не призначаються для
фінансування конкретних проектів. Надання дотацій не скасовує
основоположну свободу місцевих властей проводити свою політику в межах
їхньої власної компетенції.

8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу, місцеві власті
мають доступ до національного ринку капіталу в межах закону.



17

Стаття 10 Право місцевих властей на свободу асоціації
1. Місцеві власті мають право, виконуючи свої повноваження,

співробітничати та, в межах закону, створювати консорціуми з іншими
місцевими властями для виконання завдань, що становлять спільний інтерес.

2. Право місцевих властей бути членом асоціації з метою захисту і
заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації
місцевих властей визнається кожною державою.

3. Місцеві власті мають право, на умовах, які можуть бути
передбачені законом, співробітничати з місцевими властями інших держав.

Стаття 11 Правовий захист місцевого самоврядування
Місцеві власті мають право використовувати засоби правового захисту

для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання
принципів місцевого самоврядування, які утілені в конституції чи
національному законодавстві.

ЧАСТИНА 2
Інші положення

Стаття 12 Зобов’язання
1. Кожна Сторона зобов‘язується вважати для себе обов‘язковими

принаймні двадцять пунктів частини 1 цієї Хартії, з яких принаймні десять
пунктів мають належати до пунктів, які наведені нижче:

Ø Стаття 2,
Ø Пункти 1 і 2 статті 3,
Ø Пункти 1, 2 і 4 статті 4,
Ø Стаття 5,
Ø пункт 1 статті 7,
Ø пункт 2 статті 8,
Ø пункт 1, 2 і 3 статті 9,
Ø пункт 1 статті 10,
Ø стаття 11.
2. Кожна Договірна Держава, під час здачі на зберігання своєї

ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи затвердження ,
повідомляє Генеральному секретарю Ради Європи, які пункти вона визначила
відповідно до положень пункту 1 цієї статті.

3. Будь-яка Сторона, в подальшому в будь-який час, може повідомити
Генерального секретаря про те, що вона вважає для себе обов‘язковими будь-
які пункти цієї Хартії, які вона ще не прийняла згідно з положеннями пункту 1
цієї статті. Такі взяті в подальшому зобов‘язання вважаються складовою
частиною ратифікації, прийняття чи затвердження Стороною, яка надсилає такі
повідомлення, і набирають такої ж чинності з першого дня місяця, що наступає
після закінчення тримісячного періоду від дати отримання повідомлення
Генеральним секретарем.

Стаття 13 Власті, до яких застосовується Хартія
Принципи місцевого самоврядування, що містяться в цій Хартії,

застосовуються до всіх категорій місцевих властей, існуючих в межах території
відповідної Сторони. Однак кожна Сторона, під час здачі на зберігання своєї
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ратифікаційної грамоти або документа про приєднання чи затвердження, може
визначити категорії місцевих або регіональних властей, якими вона має намір
обмежити сферу застосування цієї Хартії або які вона має намір вилучити з неї.
Вона може також включити в сферу застосування цієї Хартії інші категорії
місцевих або регіональних властей шляхом перепровадження в подальшому
відповідного повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 14 Надання інформації
Кожна Сторона надсилає Генеральному секретарю Ради Європи всю

відповідну інформацію, що стосуються законодавчих положень або інших
заходів, вжитих нею з метою дотримання положень цієї Хартії.

ЧАСТИНА 3
Стаття 15 Підписання, ратифікація та набрання чинності
1. Цю Хартію відкрито для підписання державами-членами Ради

Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. Ратифікаційні
документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання
Генеральному секретарю Ради Європи.

2. Ця Хартія набирає чинності в перший день місяця, що наступає після
закінчення тримісячного періоду від дати, на яку чотири держави-члени Ради
Європи висловили свою згоду про обов‘язковість для них цієї Хартії відповідно
до положень попереднього пункту.

3. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду про
обов‘язковість для неї цієї Хартії після набрання нею чинності, Хартія набирає
чинності в перший день місяця, що наступає після закінчення тримісячного
періоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про
прийняття чи затвердження.

Стаття 16 Територіальне застосування
1. Будь-яка держава, під час підписання або здачі на зберігання своєї

ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи
приєднання, може визначити територію (території), до якої
застосовуватиметься ця Хартія.

2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час заявою на
ім‘я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію цієї Хартії на будь-яку
іншу територію, визначену в цій заяві. Щодо такої території Хартія набирає
чинності в перший день місяця, що наступає після закінчення тримісячного
періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів,
може стосовно до будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана
шляхом перепровадження повідомлення на ім‘я Генерального секретаря.
Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що наступає після
закінчення шестимісячного періоду від дати отримання такого повідомлення
Генеральним секретарем.

4. Стаття 17 Денонсація
1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію в будь-який час

після закінчення п‘ятирічного періоду від дати, на яку Хартія набрала для неї
чинності. Відповідне повідомлення надсилається Генеральному секретареві
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Ради Європи за шість місяців до дати денонсації Хартії. Така денонсація не
зашкоджує чинності Хартії для інших Сторін, якщо їх кількість на протязі
всього часу становить не менше чотирьох Сторін.

2. Будь-яка Сторона може, відповідно до положень попереднього
пункту, денонсувати будь-який прийнятий нею пункт частини 1 Хартії, якщо ця
Сторона продовжує вважати для себе обов‘язковим ту кількість і категорію
пунктів, які визначені в пункті 1 статті 12. Будь-яка Сторона, яка після
денонсації того чи іншого пункту більше не задовольняє вимогам пункту 1
статті 12, вважається такою, що денонсувала також і Хартію.

Стаття 18 Повідомлення
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради

Європи про:
A. будь-яке підписання;
B. здачу на збереження будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-

якого документа про прийняття чи затвердження;
C. будь-яку дату набрання чинності цієї Хартією відповідно до статті

15;
D. будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень пунктів 2

і 3 статті 12;
E. будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень статті 13;
F. будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, які

стосуються цієї Хартії.
На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те уповноважені

представники підписали цю Хартію.
Вчинено у Страсбурзі п‘ятнадцятого дня жовтня місяця 1985 року

англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково
автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради
Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї
Хартії кожній державі-члену Ради Європи.

Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого
самоврядування» від 15 липня 1997 року № 452

// Відомості Верховної Ради, 1997, N 38, ст.249
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

І. Концепції місцевого самоврядування. Термін «місцеве
самоврядування» виник у ХІХ ст., проте історія цієї інституції значно довша. Її
витоки — в античності, однак становлення місцевого самоврядування
насамперед пов‘язано з боротьбою населення середньовічних міст Європи за
право на свою незалежність та зі становленням абсолютистської держави. Вони
діяли як тимчасові союзники проти спільного противника — всевладдя крупних
феодалів й, перемігши їх, встановили порядок взаємин місцевої та центральної
влади, який в головних рисах зберігається й досі. Таким чином місцеве
самоврядування — одна з підвалин європейської цивілізації. Історично під ним
розумілося управління, що самостійно здійснювало населення певної території.
Втім тепер нараховується понад тридцять визначень місцевого самоврядування
з точки зору правого, адміністративного, політологічного його трактування.

Починаючи з кінця XVIII ст. спостерігалося кілька спроб пояснити
природу його походження, виходячи, насамперед, з розуміння первинного
суб‘єкта місцевого самоврядування — громади та характеру влади що вона
реалізує. Принциповим є запитання: чи здійснює територіальний колектив і
його органи окрему, відмінну від державної влади функцію контролю, чи,
навпаки, вони вмонтовані в державний механізм і виконують функції органів
держави. В залежності від відповіді виділяють:

1. Концепція вільної громади, в т.ч. «хазяйська». Її прихильники визнають
місцеве самоврядування автономною формою публічної влади, джерело якої —
природне право територіальної громади. Вона виникає раніше, ніж держава,
отже первинна по відношенню до неї, тому місцеве самоврядування повинно
гарантуватися державою. В даному разі право на нього визнається лише за
населеними пунктами, а на інших рівнях можливо добровільне об‘єднання
громад. Поширюється така влада виключно на проблеми місцевого значення,
залишаючи решту державі. Діє принцип «Дозволено все, що не заборонено
законом».

2. Державницька концепція. В даному разі місцеве самоврядування
вважається лише однією з форм територіального управління, способом
здійснення децентралізації влади на місцевому рівні, джерело якої — державна
влада, а останньої — народ. Місцеве самоврядування в такому разі володіє
певною автономією від центральної влади, але по суті є засобом здійснення її
функцій, воно можливе не лише на рівні територіальних громад, але й цілих
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регіонів. Таке розуміння відображено у Європейській хартії місцевого
самоврядування. Діє принцип «Дозволено лише те, що передбачено законом».

3. Концепція муніципального дуалізму. Це спроба поєднати два попередні
підходи. Прибічники цією теорії вважають, що місцеве самоврядування
одночасно як представляє інтереси громади, так і виконує певні функції,
покладені на нього державою. Відповідно й повноваження органів місцевого
самоврядування поділяються на «власні» та «делеговані». При вирішенні
перших органи місцевого самоврядування можуть діяти незалежно,
дотримуючись при цьому законодавства. А у випадку з другими вони
підконтрольні відповідним державним органам.

Всі зазначені концепції більшою, або меншою мірою вплинули на сучасне
українське законодавство. Але наведений перелік не є вичерпним. Існували
також концепції «політична», «держави загального добробуту»,
«позаполітичного місцевого самоврядування», «муніципального соціалізму»
тощо.

ІІ. Системи управління на місцях: світовий досвід. Лише в найменших
державах можна забезпечити безпосереднє управління, без передачі низки
функцій на місцях. В усіх інших випадках  децентралізація та деконцентрація
влади — необхідний елемент, що забезпечує життєздатність адміністративної
системи. Питання у їхньому співвідношенні та характері стосунків з
центральною владою. Людство протягом свого розвитку напрацювало значну
кількість їх варіантів, серед яких тепер здебільше виділяють чотири моделі:
англо-американську (або саксонську), європейську (або континентальну чи
французьку), іберійську та радянську. З них лише остання не належить до
місцевого самоврядування.

1. Англо-американська модель. Застосовується у Великобританії, Ірландії,
США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Історично пов‘язана з Британськими
островами. Саме тут виник термін самоврядування — self-government. Первісно
означав стан народу, що управляє сам собою за допомогою парламенту та
місцевих представницьких органів без будь-якої адміністративної опіки ззовні.
Веде свій початок від місцевих громад, що поступово вмонтовувалися в
державну вертикаль влади. Цій моделі притаманні такі риси:

Ø відсутність прямого підпорядкування органів місцевого
самоврядування державі, їх значна автономія;

Ø відсутність на місцях повноважних представників виконавчої влади;
контроль здійснюється переважно непрямим шляхом — через
центральні міністерства та суд;

Ø виборність низки осіб органів місцевого самоврядування
територіальною громадою;

Ø застосування принципу позитивного правового регулювання —
дозволено лише те, що передбачено законом.

2. Європейська. Застосовується в переважній більшості європейських
країн. Історично пов‘язана з Давнім Римом. Первісно означало міське
управління, що брало на себе вирішення місцевих питань. Звідси термін —
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«муніципалітет» (від латинського “municipium”: “munis” — тягар, “capio”,
“recipio” — приймаю). Такий порядок передбачав нагляд представника
центральної влади над місцевим, неримським населенням (префекти).
Зазначену модель відрізняє:

Ø вища ступінь централізації, наявність вертикальної підпорядкованості;
Ø поєднання місцевого самоврядування та прямого державного

управління на місцях;
Ø повноваження місцевого самоврядування визначаються згідно з

негативним принципом правового регулювання — дозволено все, що
не заборонено законом.

Має два різновиди:
а) на всіх рівнях влади, за виключенням низового («природного»),

працюють одночасно виборні органи територіальної громади, включно зі
«штучними» адміністративно-територіальними одиницями, і призначені
представники центральної влади, які здійснюють адміністративний контроль
над представницькими органами (Франція, Італія);

б) органи місцевого самоуправління створюються лише на низовому,
«природному» рівні, а на всіх інших працюють призначені центральною
владою державні адміністрації; при цьому на «штучному» рівні також можуть
існувати виборні органи, але вони в такому разі виражають інтереси
«природних» громад на регіональному рівні (Польща, Болгарія, Туреччина).

3. Іберійська (від давньої назви Піренейського півострова — Іберія).
Застосовується в Іспанії, Португалії та країнах, що були колись їхніми
колоніями — Бразилії, Мексиці. По суті мало чим відрізняється від попередньої
моделі. Управління на місцях здійснюють виборні представницькі органи.
Однак головні особи місцевого самоврядування одночасно обираються
населенням і затверджуються центральною владою як її представники на
місцях з правом контролю над діяльністю ради.

4. Радянська. Застосовувалася в СРСР та країнах, що орієнтувалися на
його шлях розвитку. Тепер залишилася зі змінами на Кубі, Північній Кореї,
В‘єтнамі, Китаї. Для неї характерно:

Ø заперечення принципу поділу влади;
Ø формальна повнота влади ради на своїй території;
Ø ієрархічна підпорядкованість всіх елементів системи;
Ø патерналізм;
Ø приналежність реальної влади партійним організаціям.
Вибір тієї чи іншої моделі як правило не є результатом суто

раціонального підходу, а скоріше обумовлений історично, має в своїй основі
традиції, притаманні певному народові. Головне — гарантувати місцевим
мешканцям реальну можливість самостійно вирішувати проблеми місцевого
значення.

ІІІ.  З історії місцевого самоврядування в Україні. Елементи місцевого
самоврядування в Україні простежуються з періоду Київської Русі.
Найвідомішим його проявом стали віча. Незважаючи на концентрацію
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адміністративної і судової влади в руках князя, вони залишалися впливовим
чинником політики. В залежності від свого характеру (регіональні чи місцеві)
віча на основі звичаєвого права могли вирішувати як загальнодержавні, так і
суто місцеві проблеми. Щодо перших, то вони запрошувати того чи іншого
князя чи, навпаки, його усували, розглядали питання війни і миру, брали участь
у формування органів влади. В другому випадку, зокрема, встановлювали
правила господарювання, розмір місцевих податків тощо. Мешканці кількох
найближчих хуторів чи сіл були об‘єднані у спільну територіальну громаду.
Економічну основу місцевого самоврядування в становила корпоративна
власність, в тому числі на землю. Такі місцеві громади виступали як окремий
суб’єкт по відношенню до інших, а також у взаєминах з феодалами та
державою.

Монголо-татарська навала підірвала економічні основи українських
земель, але не змінила характеру суспільно-правових відносин, що склалися у
попередній період. Так само принципово не вплинуло на них входження
більшості української земель (крім Галичини) до складу Великого князівства
Литовського (дев’ять десятих його території становили українські та білоруські
землі, а державною мовою була старобілоруська чи староукраїнська). Литовські
князі діяли за принципом: «Ми старини не рушимо, а новини не вводимо». Втім
суспільний розвиток на тому не міг зупинитися. У Великому князівстві
Литовському знайшли своє продовження тенденції, що зародилися ще в
попередній період, поступово з‘являлися й нові — вже на засадах литовського
та польського права.

Міста могли бути великокнязівськими чи приватними, в тому числі
церковними. Власне, місцеве самоврядування як таке існувало насамперед в
перших. Тут війтів та деяких інших посадовців обирали на міських вічах, які
мали назву «копа» чи «купа». Звідси термін — копне право. Узаконили такий
порядок Литовські статути 1529, 1566 та 1588 рр. (останній, щоправда, до
України мав опосередкований характер, бо з‘явився після приєднання 1569 р.
українських земель до Польської Корони). Поруч з обраними посадовцями та
органами в великокнязівських містах існувала також старостинська
адміністрація, що призначалася виключно центральною владою. Управління
приватними та церковними містами здійснювалося власниками за допомогою
замкової адміністрації на чолі з призначеним урядником. І, насамперед, від
ласки власника залежав обсяг можливої автономії громади. Зрозуміло, що за
таких обставин міста прагнули звільнитися з-під опіки феодалів.

Вирішальним для становлення місцевого самоврядування у сучасному
для нас розумінні цього терміну стало запровадження Магдебурзького права.
Ця назва походить від однойменного німецького міста, що домоглося певної
автономії у ХІІІ ст. Також можна зустріти більш узагальнені — німецьке чи
саксонське. В будь-якому разі, сенс залишався той самий — стосовно міста
скасовувалося звичаєве право, воно виводилося з-під влади місцевих феодалів,
натомість міська громада отримувала від держави право запроваджувати
модель управління з власним виборним виконавчим та судовим органом.
Регулювалися також питання цехового ремесла, власності, оподаткування,
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торгівлі, опіки та інші. В результаті місто утверджувалося як самоврядна
одиниця.

За Магдебурзьким правом виборним органом влади міста був магістрат.
Він складався з двох частин: ради (управлінський орган), до якої входило три—
шість радців на чолі з бургомістром, що періодично змінювався з числа радців,
та лави (міський суд), до якої належало від трьох до дванадцяти лавників на
чолі з війтом. У містах з повним Магдебурзьким правом останнього обирали
самі городяни з наступним затвердженням королем однієї з чотирьох
запропонованих кандидатур, а з неповним (ратушні міста) — це право
належало главі державі. Голосувати, як правило, могли всіх жителі міста, які
мали певну власність. Магістрат сам формував місцевий бюджет — визначав
розміри місцевих податків і мита, розпоряджався бюджетом (для державних
потреб відраховувалась лише фіксована частина доходів міста), займався
регламентацією ремесла і торгівлі, відповідав за порядок.

Магдебурзьке право надавалося чи підтверджувалося містам польським
королем чи литовським великим князем у вигляді привілеїв, грамот, що
відігравали роль статутів. 1339 р. галицький князь Болеслав-Юрій дарував
Магдебурське право м. Сянок. 1356 р. його отримав Львів, а з 1374 р. —
Кам’янець-Подільський. Надалі Магдебурзьке право поширювалося на
Правобережній Україні: Луцьк (1432 р.), Снятин (1442 р.), Житомир (1444 р.),
Київ (1494 р.), Дубно (1498 р.), Ковель (1518 р.), Берестечко (1547 р.), Брацлав
(1564 р.), Корсунь (1584 р.) тощо. Повне Магдебурзьке право отримували лише
окремі міста. Переважній більшості міст дарувався його спрощений варіант —
це так звані ратушні міста.

Існує усталена теза — кордон Європи проходив на околиці останнього
східного міста, яке отримало Магдебурзьке право. Після входження 1618 р.
Чернігово-Сіверщини до складу Польської Корони воно поширюється і на цих
теренах. Таким чином наші землі, разом з Полтавщиною, й стали якраз тим
самим східним кордоном Магдебурзького права. Першими на Чернігівщині
його отримали Стародуб та Новгород-Сіверський (1620 р.),  Чернігів (1623 р.),
Ніжин (1625 р.), Кролевець (1644). І хоч на Сіверщині Магдебурзьке право
досить швидко було обмежене, але все-таки воно дозволило забезпечити
швидкий економічний і культурний розвиток міст. Не менш важливе значення
мало вкорінення у свідомості багатьох поколінь городян європейських
правових традицій, які в свою чергу стимулювали різні прояви самоорганізації
населення, формували почуття солідарності мешканців громади, навчали
ефективно відстоювати свої інтереси в рамках чинного законодавства.

Українська козацька держава, що постала в середині XVII ст., в
правовому відношенні була генетично пов‘язана з Річчю Посполитою. Тож не
дивно, що гетьмани підтверджували своїми універсалами попередні права та
привілеї міст і надавали нові. Спроба розвинути принципи сучасного місцевого
самоврядування зроблена в Конституції П. Орлика (1710 р.). Однак подальше
його існування в межах Російської держави ставало чим далі все більш
непевним — побудована на засадах самодержавства, вона не сприймала
ініціативи знизу та самоорганізації населення. На початку XVIII ст.
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посилюється адміністративний контроль над діяльністю місцевого
самоврядування з боку російських комендантів. Позбавлення посади гетьмана
1764 р. призвело менш ніж за двадцять років до ліквідації самої Гетьманщини з
усіма її інституціями, включно з полково-сотенним устроєм та місцевим
самоврядуванням.

В цілому наприкінці XVIII — на початку ХХ ст. місцеве самоврядування в
Україні розвивається в рамках імперського законодавства — російського та
австрійського (згодом — австро-угорського).

Так, 1785 р. Єкатериною ІІ одночасно видаються жалованні грамоти
дворянству та містам. Вони передбачали становий принцип самоврядування —
окремо для дворян, міщан та селян. Магістрати втратили свою владу, яка
розподіляється між низкою інституцій. Міське населення розділяється на шість
станів в залежності від походження чи розміру капіталу. Формально їх
представники мали керувати господарством через загальну та шестигласну
думи. Але фактично все міське управління знаходилося під владою намісника
або губернатора. Офіційно Магдебурзьке право на Наддніпрянській Україні
припинило свою чинність 1831 р.

На тій частині України, що опинилася в межах Австрійської імперії,
держава також вирішила скасувати Магдебурзьке право як застаріле. 1789 р.
цісар Йосип ІІ своїм патентом ліквідував всі попередні привілеї, що надавали
Львову Магдебурзьке право і натомість ввів один, узагальнений та
упорядкований. Однак, на відміну від Російської імперії, такий крок, хоча й
обмежував місцеве самоврядування, але не переглядав його традицій. Таким
чином з‘явився перший статут міста на теренах України. Наступний етап
розвитку місцевого самоврядування пов‘язаний з революцією 1848 р. в низці
європейських країн, у тому числі в Австрії. Незважаючи на наступну реакцію,
зміни, що сталися, зрештою призвели до ухвалення 1862 р. загальноімперського
закону, що дозволив великим містам вимагати надання власного Статуту з
управління містом. Австро-Угорщина визнавала право на місцеве
самоврядування і малих міст та сіл. Зрештою це стало доброю основою для
виховання почуття громадянського обов‘язку та відповідальності серед
місцевого населення.

Між тим надалі реалізуючи становий підхід до самоврядування в
Російській імперії 1838 р. його вводять й для державних та вільних селян. Після
звільнення з кріпацтва до них долучаються колишні приватні селяни. З огляду
на соціальну структуру села в даному разі також йдеться і про територіальне
самоуправління. Сільський схід мав право вирішувати найважливіші питання, а
для поточних справ обирався сільський голова.

Та найважливішими щодо подальшої долі місцевого самоврядування
стали земська реформа 1864 р. та міська 1870 р. (з наступними змінами) часів
Александра ІІ. На регіональному рівні (щоправда не скрізь і не відразу)
створювалися губернські та повітові земські збори. Обиралися вони на основі
куріальної системи (від повітових купців і промисловців, міських купців та
власників нерухомості в містах, селян). Такі непрямі вибори створювали
штучні переваги для заможних верств. Земські збори для вирішення поточних
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справ вибирали управу, а загальний контроль за діяльністю земств здійснював
губернатор. Схожа куріальна система виборів, а також управління й контролю
створювалася й для міських дум. Наскільки представницькими виявлялися
обрані таким чином земства та думи засвідчує промовистий факт. У 1912 р. з
майже десяти мільйонів мешканцiв мiст iз населенням понад двадцять тисяч
осіб мали  виборче право лише біля ста тисяч громадян, тобто 1%, а в такому
мiстi як Одеса — 0,5%. Але все ж таки нові органи після довгої перерви стали
хоч якимось неодержавленим легальним представництвом громадськості на
місцях та проявом самодіяльності населення.

Всі опозиційні сили, починаючи від октябристів до соціал-демократів,
виступали за створення повноцінної системи місцевого самоврядування в
Російській імперії як запорука модернізації країни. Відчайдушну спробу її
реформи зробив Тимчасовий уряд після Лютневої революції. Нова влада хотіла
спертися на обрані на засадах загального, прямого, рівного та таємного
голосування думи і земства, які мали б перебрати всю повноту влади на місцях
як справжні народні представництва. Проведена виборча кампанія дозволила
таки їх сформувати. А от владу в умовах революції демократичні органи
втримати не змогли. Їх заступили ради, що тоді представляли лише частину
населення. До того ж вони фактично прикривали політичний фасад відвертої
диктатури однієї партії.

Ключовою вважала роль місцевого самоврядування Українська
Центральна Рада. Проголосивши своїм ІІІ Універсалом у листопаді 1917 р.
створення Української Народної Республіки, вона водночас закликала «вжити
всіх заходів до закріплення і поширення прав місцевого самоврядування, що
являються органами вищої адміністративної влади на місцях, і до встановлення
найтіснішого зв‘язку і співробітництва його з органами революційної
демократії, що має бути найкращою основою вільного демократичного життя».
Конституція УНР, прийнята 29 квітня 1918 р., застерігала принцип
організаційної самостійності місцевого самоврядування. Не відмовлявся від цих
засад й керівники Української Держави. Але їхня спроба відновити куріальну
систему та, в деяких випадках, дореволюційні цензові установи виявилася явно
не до часу. Директорія УНР після певних хитань в бік радянської системи
влади, таки підтвердила пріоритет місцевого самоврядування. На відміну від
неї, Західноукраїнська Народна Республіка не дискутувала, а швидко створила
доволі ефективну систему місцевої влади, яка спиралася на національні (в
повітах), громадські та міські ради як органи місцевого самоврядування.

Система рад, яка існувала в нашій країні у наступні десятиліття, суттєво
відрізнялася стосовно своїх завдань і функцій від органів місцевого
самоврядування, а надцентралізація державного управління не передбачала
самої його наявності. Відновлення місцевого самоврядування 7 грудня 1990 р.
законом Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української
РСР та місцеве самоврядування» започаткувало довготривалий, але необхідний
період становлення на основі властивих місцевому самоврядуванню принципів.

Вже перша спроба децентралізації влади дуже швидко обернулася
прийняттям законів України «Про Представника Президента України» (1992 р.)
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і «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне
самоврядування». Як з‘ясувалося, система рад, успадкована від попередньої
доби, без властивого їй жорсткого централізму за партійною лінією, працювати
не могла. До того ж, на той час Україна об‘єктивно опинилася в ситуації, коли
подальші дезінтеграційні процеси створювали загрозу її розвалу. В результаті
виконавча влада сконцентрувалася в руках представників Президента, а ради,
крім сільських, селищних та міських, позбулися своїх виконкомів. Втім
ненадовго.

Подальша політична боротьба призвела до чергових змін й до ліквідації
1994 р. за Законом України «Про формування місцевих органів влади і
самоврядування» самих місцевих державних адміністрацій та обрання
населенням голів рад на всіх рівнях, відтворення виконкомів. Таким чином
політичні сили, що пропонували ці зміни, намагалися відновити вертикаль рад
та послабити владу Президента. Однак й цей варіант виявився нестійким. Він
не вирішував жодної з проблем, що стояли перед державою, був занадто тісно
пов‘язаний з засадами управління радянського періоду й не відповідав баченню
нового керівництва держави. В результаті жорстких дискусій  позиція
останнього перемогла. За Конституційним договором 1995 р. місцеві державні
адміністрації, а разом з ними й виконавча вертикаль влади, у дещо зміненому
вигляді відновлюються, а виконкоми вдруге ліквідовуються. Щоправда, главою
адміністрації одночасно ставав обраний населенням голова ради. Таке
поєднання у більшості областей тривало до виборів 1998 р.

Конституція України 1996 р. нарешті закріпила запровадження місцевого
самоврядування, але так і не привівши проголошені норми до повної
відповідності з Європейською хартією місцевого самоврядування. Так, Хартія
під місцевим самоврядуванням розуміє право і реальну здатність органів
місцевого самоврядування в рамках законодавства регламентувати значну
частину справ і управляти нею, тоді як Конституція — лише право. Цю
прогалину закрив Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ухвалений 1997 р. З деякими змінами він продовжує діяти й тепер, переживши
вже три виборчі кампанії.

Значна кількість питань стосовно місцевого самоврядування знайшла свій
розвиток у наступних нормативних актах. Зокрема, вкрай важливим є
Бюджетний кодекс, який нарешті розмежував державний та місцевий бюджети.
Посиленню організаційної автономності місцевого самоврядування сприяли
закони «Про місцеві державні адміністрації», «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про органи самоорганізації населення».

Вочевидь, реформування державного устрою України передбачатиме
передачу значного обсягу функцій держави та відповідних ресурсів місцевому
самоврядуванню.
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Галайко Ірина Анатоліївна
заступник начальника управління

державної служби Головдержслужби
 в Чернігівській області

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Право на службу в органах місцевого самоврядування
Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни користуються

рівним правом доступу до служби в органах місцевого самоврядування.
Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в

органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і
отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Статтею 5 цього Закону передбачено, що право на службу в органах
місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній
території.

При прийнятті громадянина на службу в органи місцевого
самоврядування необхідно враховувати наступне:

Ø законодавством визначено специфічне коло повноважень, прав і
обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування, умови прийняття на
службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

Ø посадові особи місцевого самоврядування є суб’єктами корупційних
діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

Ø для посадових осіб місцевого самоврядування встановлені обмеження,
пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та
проходженням служби (стаття 12 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»);

Ø обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в
установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки,
подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя),
якщо у зв’язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо
підпорядковані або підконтрольні один одному (стаття 12 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування»);

Ø граничний вік перебування на службі в органах місцевого
самоврядування (55 років для жінок і 60 років для чоловіків). Ці обмеження не
поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на
відповідні посади (стаття 18 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування»);
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Ø посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути
організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що
перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування
передбачених законом повноважень (стаття 12 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування»);

Ø сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-
якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі
на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у
позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від
цього прибуток (стаття 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»);

Ø секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою
службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах
(крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися
підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не
передбачено законом (стаття 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).

Перелік робіт, які не є сумісництвом, визначені додатком до Положення
про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці,
Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року
№ 43, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 року за
№ 76.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування
Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється

відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на
службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку,
визначеному законодавством України про державну службу.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад в органах місцевого самоврядування

Конкурс у системі служби в органах місцевого самоврядування – це
особлива процедура підбору кадрів на вакантні посади  відповідно до рішення
конкурсної комісії. Основна мета конкурсу полягає у тому, щоб створити умови
для реалізації права громадян на рівний доступ до служби в органах місцевого
самоврядування, а також прийняття на службу таких осіб, які спроможні
виконувати  покладені на них функції.

Рішення про проведення конкурсу та його умови (вимоги до рівня освіти,
досвіду роботи, знання державної мови тощо) приймається сільським,
селищним головою за наявності вакантної посади в органі місцевого
самоврядування.
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Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого
самоврядування здійснюється згідно з Порядком проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.

Відповідно до цього Порядку конкурс проводиться поетапно:
Ø публікація оголошення органу про проведення конкурсу в пресі або

поширення його через інші засоби масової інформації;
Ø прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, при

цьому термін прийняття документів складає 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення про конкурс;

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної
комісії органу, в якому проводиться конкурс, такі документи: заяву про участь
у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими
законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого
самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві
фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, засвідчені
нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку; відомості про
доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;
копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену
кадровою службою (пункт 13 Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169).

Ø попередній розгляд документів на відповідність встановленим
кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

Ø Конкретний перелік посадових обов’язків та кваліфікаційні вимоги до
посади визначаються посадовими інструкціями посадових осіб місцевого
самоврядування, які розробляються органами місцевого самоврядування, їх
виконавчими органами (комітетами), на основі типових професійно-
кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування,
затверджених наказом Головного управління державної служби України від 29
грудня 2009 року № 406, виходячи з їх завдань, функцій та повноважень,
встановлених відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами, і
штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку;

Ø проведення іспиту та відбір кандидатів.
Проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в органах

місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Загального порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців, затвердженого спільним наказом Головного управління державної
служби України та Української Академії державного управління при
Президентові України від 10 травня 2002 року № 30/84, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 24 травня 2002 року за № 446/6734 (зі змінами).

Мають місце типові порушення та недоліки у кадровій роботі при
проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого
самоврядування. Зокрема, при застосуванні Порядку проведення конкурсу
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на заміщення вакантних посад державних службовців  найчастіше
порушуються:

Ø не визначаються умови проведення конкурсу в окремому органі
місцевого самоврядування;

Ø в оголошенні про проведення конкурсу вказується обмеження у віці
30-45 років, тоді як граничний вік перебування на службі  в органах місцевого
самоврядування становить 55 років для жінок та 60 років для чоловіків;

Ø оголошення про проведення конкурсу не публікується в пресі та не
поширюється через інші засоби масової інформації, а лише розміщується на
офіційному веб-сайті органу;

Ø оголошення про конкурс не доводиться до відома працівників органу,
в якому оголошується конкурс;

Ø в оголошеннях про проведення конкурсу в умовах конкурсу
зазначається термін подання документів один місяць, а не 30 календарних
днів; не зазначається повна назва вакантної посади; вказується вимога щодо
місця проживання;

Ø в заявах кандидатів про участь у конкурсі не зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо
прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження;

Ø кадрова служба органу місцевого самоврядування не перевіряє подані
документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на
службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на
посаду в органи місцевого самоврядування;

Ø не затверджується порядок проведення іспиту в окремому органі
місцевого самоврядування;

Ø співбесіда, як етап проведення конкурсу, не проводиться, або
проводиться, однак у протоколі засідання конкурсної комісії не зазначається
про її проведення;

Ø у протоколах засідань конкурсної комісії не зазначаються результати
письмового іспиту;

Ø конкурс проводиться до закінчення терміну подання документів (30
календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

Ø при підготовці відповідей на питання білета кандидатом не
проставляються підпис та дата складання іспиту;

Ø на аркуші з відповідями кандидата оцінки не виставляються окремо по
кожному питанню;

Ø відсутні відомості про ознайомлення кандидатів з результатами
складання письмового іспиту.

Стажування в органах місцевого самоврядування
Проходження стажування в органах місцевого самоврядування

здійснюється відповідно до Положення про порядок стажування у державних
органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня
1994 року № 804.
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Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що
затверджується керівником структурного підрозділу органу, де проводиться
стажування.

Стажист за час проходження стажування повинен виконати
індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування стажист
подає керівництву органу доповідну записку про стажування з висновками
керівника структурного підрозділу щодо можливості використання
стажиста на службі в органах місцевого самоврядування, а за основним
місцем роботи - стислий письмовий звіт.

Особа (не посадова особа місцевого самоврядування), яка після успішного
закінчення стажування виявила бажання працювати у даному органі місцевого
самоврядування, проходить конкурс відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів місцевого
самоврядування. При цьому їй надається перевага над особами, які беруть
участь у даному конкурсі, але не проходили стажування.

Посадова особа місцевого самоврядування після успішного закінчення
стажування може бути переведена на посаду за рішенням керівника
відповідного органу без конкурсного відбору або зарахована до кадрового
резерву.

Типові порушення вимог Положення про порядок стажування у
державних органах, які зустрічаються в органах місцевого
самоврядування:

Ø відсутні висновки керівника структурного підрозділу щодо
можливості використання стажиста на службі в органах місцевого
самоврядування;

Ø доповідна записка про стажування подається стажистом керівнику
структурного підрозділу, а не керівнику органу місцевого самоврядування;

Ø особою, яка проходила стажування, не подається за основним місцем
роботи письмовий звіт.

Формування кадрового резерву
За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий

резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується
сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті,
обласної ради (стаття 16 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування»).

Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб
визначається відповідною радою.

Типовий порядок формування кадрового резерву в органах місцевого
самоврядування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2001 року № 1386.

Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються
територіальною громадою або відповідною радою, не формується.

На посади інших працівників органів місцевого самоврядування кадровий
резерв формується з такого розрахунку: на посади керівників відділів,
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управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних рад - не менше
двох осіб; на посади спеціалістів цих органів – не менше однієї особи з
урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих
до кадрового резерву.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в
грудні. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у
порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування,
зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського,
селищного голови поза конкурсом.

Типові порушення вимог Типового порядку формування кадрового
резерву в органах місцевого самоврядування:

Ø не видається розпорядження керівника органу місцевого
самоврядування про зарахування до кадрового резерву;

Ø відсутні особисті плани роботи та відомості про згоду осіб, які
зараховані до кадрового резерву.

Встановлення випробування під час прийняття на службу в органи
місцевого самоврядування

Під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування може
встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

На посадову особу місцевого самоврядування в період
випробовування повністю поширюється дія чинного законодавства про
службу в органах місцевого самоврядування.

Умова про встановлення випробування повинна бути обумовлена в
розпорядженні сільського, селищного голови про прийняття особи на
відповідну посаду.

Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в
органи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи
місцевого самоврядування (стаття 11 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»).

Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги,
який зберігається за місцем її роботи в особовій справі. Про складання
Присяги робиться запис у трудовій книжці.

Новообрані сільські, селищні голови складають Присягу на сесії
відповідної ради.

Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає правові
засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою
сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів
працівників і власників.

Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування
При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування

присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад (стаття 15 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).
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Наказом Головдержслужби від 28 березня 2005 року № 72 затверджено
Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого
самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування».

Ранги сільським, селищним головам присвоюються рішенням відповідної
ради в межах відповідної категорії посад.

Ранги, які відповідають посадам третьої – сьомої категорії, присвоюються
відповідно сільським, селищним головою.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної
кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в
органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу
посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним терміном,
ранги присвоюються після його закінчення за результатами роботи. Особам,
які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого
самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім
місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального терміну
виплачується відповідно до цих рангів.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що у разі переходу
посадової особи місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної
чи нижчої категорії посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні
рангу, який вона мала відповідно до цього Закону.

Черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі, до якої
протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також
у період перебування під слідством. Затримка у присвоєнні чергового рангу до
одного року може застосовуватися як захід дисциплінарного впливу.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого
самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної
категорії посад.

Типові порушення при присвоєнні рангів посадовим особам
місцевого самоврядування:

Ø черговий ранг присвоюється із затримкою без відповідного
обґрунтування, безпосереднім керівником не готується відповідне подання,
чергові ранги присвоюються посадовим особам місцевого самоврядування, до
яких протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення;

Ø черговий ранг присвоюється достроково без відповідного
обґрунтування.

Ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування
Ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування

здійснюється згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців
в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 1998 року № 731.
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Наказом Головдержслужби від 5 липня 1998 року № 24, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року за № 453/2893,
затверджено Методичні рекомендації щодо застосування Порядку ведення
особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразки
оформлення документів особових справ.

Перед формуванням особової справи необхідно перевірити наявність на
даного працівника справи в поточному архіві. Якщо вона є, слід звірити з
описом наявність документів і долучити їх до документів, які подаються. При
цьому запис переліку нових документів продовжується у старому описі. При
потребі складається новий опис.

При початковому формуванні особової справи в опис включаються
документи відповідно до їх розміщення у справі із зазначенням повної назви
документа, організації, яка його видала, номера і дати документа, а також дати
включення його до особової справи і кількості аркушів. Матеріали, які
надійшли після призначення працівника на посаду, вносяться до опису в
порядку їх надходження.

Зміни облікових даних працівника вносяться до розділів II, III, IV, V, VI,
VII, VIII особової картки П-2ДС, зареєстрованої Мін’юстом України від 28
грудня 1995 року № 484/1020. Підставою для їх внесення є Укази і
Розпорядження Президента України, накази і розпорядження міністрів,
керівників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, рішення окружних виборчих комісій про обрання
сільських, селищних голів, рішення сільських, селищних рад, повідомлення
установ і організацій, а також особисті повідомлення працівника. Всі
документи, на підставі яких зроблені записи, підшиваються в особову справу і
заносяться в опис документів. Потрібно, щоб документи, які долучаються до
особової справи, мали необхідні підписи, дати і у разі потреби були засвідчені
печаткою.

Особова картка (форма П-2ДС) з автобіографією, даними про трудову
діяльність у минулому та проходження служби в органах місцевого
самоврядування оформляються відповідно до діючої Інструкції по заповненню
особових справ, затвердженої наказом Міністерства статистики України від
26 грудня 1995 року № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28
грудня 1995 року за № 484/1020.

Сформована особова справа реєструється у книзі обліку руху
особових справ протягом тижня з дня призначення працівника на посаду .

Після припинення  посадовою особою місцевого самоврядування роботи
його особова справа залишається в кадровій службі і передається до архіву в
порядку, визначеному відповідною інструкцією з діловодства.

Типові порушення вимог Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади, що зустрічаються в
органах місцевого самоврядування:

Ø пункту 1 – в особових справах містяться не всі, передбачені Порядком,
документи, або містяться ті, які ним не передбачені; відсутні книги обліку руху
особових справ;
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Ø абзацу 1 пункту 3 – невірні або відсутні записи в деяких розділах
особових карток (форма П – 2 ДС);

Ø абзацу 2 пункту о – в особових справах містяться не завірені копії
документів.

Оформлення посадових інструкцій посадових осіб місцевого
самоврядування

Посадова інструкція – документ, що видається з метою регламентації
організаційно-правового статусу працівника, його конкретних завдань та
обов’язків, прав, відповідальності, забезпечує умови для його ефективної
роботи.

Посадова інструкція розробляється керівниками на посаду кожного
працівника на основі вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом
Головдержслужби від 1 вересня 1999 року № 65 (випуск 76), та Додатка 1  до
нього, положення про відповідний структурний підрозділ та затверджується
керівником чи заступником керівника органу місцевого самоврядування.

Наказом Головного управління державної служби України від 29 грудня
2009 року № 406 затверджено типові професійно-кваліфікаційні
характеристики посадових осіб місцевого самоврядування та рекомендовано
обласним, міським, районним (районним у містах), сільським, селищним радам
при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик і
відповідних посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування
керуватися типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками.

Текст посадової інструкції, як правило, складається з наступних
розділів:

Загальні положення.
Завдання та обов’язки.
Права.
Відповідальність.
Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.
Типові недоліки, що зустрічаються при підготовці посадових

інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування:
не визначаються кваліфікаційні вимоги (рівень освітньої підготовки,

рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, відповідний стаж
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, інші
вимоги);

не визначаються взаємовідносини за посадою;
не передбачається порядок призначення на посаду та припинення

виконання посадових обов’язків;
посадові інструкції пишуться після призначення працівника на посаду та

під конкретну особу;
завдання та обов’язки, визначені у посадовій інструкції, носять загальний

характер.
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Оцінювання діяльності посадових осіб місцевого самоврядування
З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації

посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині
другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки
підлягають атестації (стаття 17 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»).

Положення про проведення атестації затверджується сільським,
селищним головою.

Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого
самоврядування затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 року № 1440.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та
обов’язків у порядку, визначеному сільським, селищним головою з
урахуванням Типового положення та особливостей органу місцевого
самоврядування.

Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки
виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них
обов’язків і завдань затверджені наказом Головного управління державної
служби України  від 30 червня 2004 року № 102.

Відпустки посадових осіб місцевого самоврядування
 Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна

відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не
передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у
розмірі посадового окладу (стаття 21 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування»).

 Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в
органах місцевого самоврядування понад 10 років, відповідно до статті 21
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року № 250 «Про
порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого
самоврядування додаткових оплачуваних відпусток», надається додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року
ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік.
Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15
календарних днів.

Виникнення права на додаткову оплачувану відпустку та її тривалість
знаходяться у прямій залежності від наявності у посадової особи місцевого
самоврядування відповідного стажу, передбаченого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.04.1994 р. № 250, що дає право на надання вказаної
відпустки, а не від відпрацьованого посадовою особою часу у відповідному
робочому році.
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У разі використання додаткової відпустки за стаж служби в органах
місцевого самоврядування чи її компенсації за попереднім місцем роботи, за
новим місцем роботи така відпустка не надається.

Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджує
керівник або уповноважений ним орган шляхом видання розпорядження за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом і доводить до відома всіх працівників.

Продовження терміну перебування на службі в органах місцевого
самоврядування

Відповідно до статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» граничний вік перебування на службі в органах місцевого
самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці
обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які
обираються на відповідні посади.

Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може
бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського,
селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Після закінчення цього терміну посадові особи місцевого самоврядування
за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи
консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним
розписом, на умовах строкового трудового договору.

Припинення служби в органах місцевого самоврядування
Звільнення посадових осіб місцевого самоврядування зі служби в органах

місцевого самоврядування та дотримання при цьому гарантій їх соціального
захисту здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, законами
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» та іншими законами України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю
України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі
і в порядку, визначеними законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників
органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби
посадовими особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів, крім
працівників патронатної служби.

Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України не
допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за
пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.
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Статтею 241 Кодексу законів про працю України визначено, що строки
виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками,
місяцями, тижнями і днями. Коли строки визначаються днями, то їх
обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо
останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то
днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням
посадової особи у випадку її звільнення (крім звільнення за порушення
трудової дисципліни) їй має бути надано невикористану відпустку з наступним
звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Щодо звільнення осіб, які перебувають
на виборних посадах у зв’язку з закінченням строку повноважень.

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про
працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на
підставі і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», цим та іншими законами України.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника (стаття 40
Кодексу законів про працю України) в період його тимчасової непрацездатності
(крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування
працівника у відпустці.

Однак, окрім підстав припинення трудових відносин визначених
статтею 36 КЗпП України та статтею 20 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» звільнення осіб, які перебувають на
виборних посадах в органах місцевого самоврядування регулюється
спеціальним законом – Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні».

Згідно із статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються  в
день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради,
обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з
моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих
виборах.

У разі закінчення строку повноважень видається розпорядження про
складання повноважень голови та у трудовій книжці сільського, селищного,
міського голови робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку
повноважень, частина перша статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер,
розпорядження голови, його дата і номер  та порядковий номер запису.

Відповідно до частини другої статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» голова районної, обласної, районної у місті (у разі її
створення) ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень
депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення
повноважень та видання відповідного  розпорядження про дострокове
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складання повноважень на посаді голови, передбачених частинами четвертою
та п’ятою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня
припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови про що
видає відповідне  розпорядження по складання повноважень на посаді голови.

У разі закінчення строку повноважень видається розпорядження про
складання повноважень голови та у трудовій книжці голови районної,
обласної, районної у місті ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із
закінченням строку повноважень, частина друга статті 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради його дата і номер,
розпорядження голови, його дата і номер та порядковий номер запису.

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» заступник голови районної, районної у місті (у разі
її створення) ради, перший заступник, заступник голови обласної ради
обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа
депутатів цієї ради шляхом таємного голосування та на підставі
розпорядження голови ради про призначення на посаду здійснюють свої
повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного
скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку,
встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті та видання
розпорядження голови ради про дострокове припинення повноважень на посаді
відповідного заступника .

Згідно з частиною третьою статті 14 Закону України «Про столицю
України – місто-герой Київ» заступник міського голови – секретар Київської
міської ради обирається радою з числа її депутатів, на підставі розпорядження
голови ради про призначення на посаду  здійснює функції та повноваження,
передбачені статтями 50 та 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».

У разі закінчення строку повноважень та на підставі розпорядження
голови про припинення трудових відносин на відповідній посаді у трудовій
книжці заступника голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради,
першого заступника, заступника голови обласної ради та заступника міського
голови – секретаря Київської міської ради робиться запис: «Звільнений у
зв’язку із закінченням строку повноважень, частина друга статті 56 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата
і номер та розпорядження голови, його дата і номер, порядковий номер
запису.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк
повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного,
міського голови та приступає до виконання повноважень на підставі
розпорядження голови про призначення на посаду секретаря. Повноваження
секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені
за рішенням відповідної ради та  розпорядження голови ради про дострокове
припинення трудових відносин на посаді секретаря.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря
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сільської, селищної, міської ради робиться запис: «Звільнений у зв’язку із
закінченням строку повноважень, частина перша статті 50 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер, та
розпорядження голови, його дата і номер, порядковий номер запису.

Отже, звільнення зазначених осіб відбувається в день закінчення строку
їх повноважень відповідно до вказаних норм незалежно від того, чи
перебувають вони на лікарняному або у відпустці, оскільки підставою їх
звільнення є визначений спеціальним законом юридичний факт щодо набуття
повноважень на зазначених посадах іншими особами.

Листок непрацездатності посадовим особам, звільненим із зазначених
підстав, оплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням».

Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» у разі звільнення з роботи в органах місцевого
самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого
самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10
місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в
органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних
категорій посад державних службовців.

Обов’язковою умовою для виплати вказаної допомоги є звільнення
посадової особи з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з
виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування.

Звільнення зазначених осіб відбувається відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку з закінченням строку
повноважень. Закінчення строку повноважень як самостійна підстава для
звільнення не дає права на виплату грошової допомоги у розмірі 10 посадових
окладів, оскільки не передбачає вихід на пенсію.

Однак, законодавством не заборонено розірвання трудового договору з
кількох підстав, якщо такі підстави є самостійними і не виключають
можливості їх одночасного застосування.

Тому для отримання зазначеної грошової допомоги посадові особи, які
працюють на виборних посадах мають звернутися до відповідної ради з заявою
щодо виплати їм одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних
посадових окладів відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування» у зв’язку з виходом на пенсію.

У такому випадку до трудової книжки вноситься запис: «Звільнений у
зв’язку із закінченням строку повноважень та виходом на пенсію», відповідна
норма Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії
ради, його дата і номер, порядковий номер запису.
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Гарантії депутатам місцевих рад
Статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» встановлений

захист трудових та інших прав депутатів місцевих рад. Зазначені гарантії відповідно
до статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» поширюються
на сільських, селищних, міських голів.

Так, відповідно до абзацу першого частини першої статті 33 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад» у разі обрання депутата місцевої ради на
виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним
за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. А саме,
працівник, обраний на виборну посаду, звільняється з попередньої роботи, як
правило, на підставі пункту 5 статті 36 Кодексу законів про працю України. У
трудовій книжці такого працівника робиться запис: «Звільнений за п.5 ст.36 КЗпП
України, у зв’язку з переходом на виборну посаду».

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 33 цього Закону з
працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат
місцевої ради, укладається строковий трудовий договір. Цей договір розривається у
разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці
після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Відповідно до частини другої статті 33 вказаного Закону депутату місцевої
ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення повноважень
надається попередня робота (посада), а за її відсутності – інша рівноцінна робота
(посада) на тому ж самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в
установі, організації.

Зазначена норма встановлює право працівника, звільненого з роботи внаслідок
обрання на виборну посаду у раді, на одержання після закінчення його повноважень
за виборною посадою попередньої роботи (посади) на тому ж підприємстві, в
установі, організації, або надання йому рівноцінної роботи (посади).

Підприємство (установа, організація), з якого працівник звільнився у зв’язку з
його обранням на виборну посаду, повинно бути готовим до виконання обов’язку
щодо надання раніше звільненому працівникові тієї самої або іншої рівноцінної
роботи.

Цей обов’язок можливо виконати за умови, якщо на місце працівника,
звільненого у зв’язку з обранням на виборну посаду,  новий працівник буде
прийнятий за строковим трудовим договором на строк повноважень звільненого
працівника на виборній посаді.

Підприємство має право у таких випадках укладати строкові трудові договори
(частина перша статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», стаття
23 Кодексу законів про працю України). Однак, при укладанні з працівником,
прийнятим на вакантну посаду, що утворилася у зв’язку з обранням на виборну
посаду, трудового договору на невизначений строк поворотне прийняття на роботу у
зв’язку із закінченням повноважень за виборною посадою при відсутності вакансії
законодавством не передбачено.

Під іншою рівноцінною роботою (посадою) слід розуміти роботу (посаду), що
не нижче за кваліфікацією або посадою від попередньої роботи обраного на виборну
посаду працівника.

Невиконання підприємством обов’язку надати працівникові, раніше
звільненому у зв’язку з обранням на виборну посаду, попередньої або рівноцінної
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роботи (посади) не тягне обов’язку відшкодувати працівникові не одержаний
заробіток, оскільки це не передбачено законодавством.

Водночас відповідно до частини другої статті 33 вищезазначеного Закону за
депутатом місцевої ради, який працював у раді на виборній посаді, в разі
неможливості надання попередньої або рівноцінної роботи (посади) передбачено
збереження на період працевлаштування, який не перевищує шести місяців, середньої
заробітної плати, яку він одержував на виборній посаді в раді, виплата якої
провадиться за рахунок місцевого бюджету.

У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне
забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із
втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається
середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.

Колишній депутат місцевої ради для отримання середньої заробітної плати на
час працевлаштування повинен надати до ради довідку про неможливість його
працевлаштування підприємством, де він працював до обрання, на попередній або
рівноцінній роботі (посаді) та трудову книжку. На підставі цього радою видається
відповідне розпорядження.

Виходячи з наведеного:
Ø у разі коли колишній депутат місцевої ради  до обрання на виборну посаду у

раді перебував у трудових відносинах з підприємством (установою, організацією)
незалежно від форми власності та виду діяльності, однак надання  попередньої або
рівноцінної роботи йому на цьому підприємстві (установі, організації) або, за його
згодою, на іншому не можливо, закон гарантує збереження за цим депутатом
середньої заробітної плати на період його працевлаштування, але не більше шести
місяців;

Ø у разі коли колишній депутат місцевої ради  до обрання на виборну посаду у
раді не перебував у трудових відносинах з підприємством (установою,
організацією) незалежно від форми власності та виду діяльності або самостійно
забезпечував себе роботою (підприємець, особа, зайнята творчою діяльністю, член
кооперативу, фермер та член його сім’ї, що бере участь у виробництві, тощо),
зазначені вище гарантії на нього не поширюються;

Ø у разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне
забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із
втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається
середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.

Ø Підставою для припинення таких виплат є:
Ø працевлаштування колишнього депутата місцевої ради в період

гарантованого 6-ти місячного терміну для працевлаштування;
Ø реєстрація звільненої особи у центрі зайнятості як такої, що шукає роботу;
Ø виникнення права на пенсійне забезпечення;
Ø закінчення гарантованого 6-ти місячного терміну для працевлаштування;
Ø Шестимісячний термін обліковується з наступного дня після припинення

повноважень вказаних осіб;
Ø Кадрова служба має письмово попереджати зазначених осіб про їх

обов’язок інформувати відповідний орган місцевого самоврядування про виникнення
таких обставин.
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Пригара Ніна Михайлівна
заступник начальника відділу

роботи із зверненнями громадян
обласної державної адміністрації

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

Згідно з Конституцією України (стаття 40) усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи,
організації незалежно від форм власності розглядають пропозиції, заяви і
скарги громадян у відповідності з їх компетенцією, встановленою
Конституцією України та Законом України «Про звернення громадян».

Керівники та інші посадові особи цих органів, установ, організацій,
об’єднань громадян, підприємств зобов’язані проводити регулярно особистий
прийом громадян у встановлені дні та години, зручний для громадян час, за
місцем їх роботи і проживання. Графік прийому доводиться до відома
громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого
самоврядування, в установах, організаціях незалежно від форм власності,
об’єднаннях громадян, на підприємствах визначається їх керівниками.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на
особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що і
письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється
письмово або усно, за бажанням громадянина.

Особисту відповідальність за організацію прийому громадян і розгляд
пропозицій, заяв і скарг громадян у державних органах, на підприємствах, в
установах та організаціях несуть їх керівники.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», кожний вид
звернення: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга – суттєво
відрізняються одне від одного по своїй спрямованості та юридичній
характеристиці, що вимагає різного підходу, неоднакових строків розгляду і
порядку виконання.

У Законі України «Про звернення громадян» (стаття 3) розкривається
зміст понять «пропозиція (зауваження)», «заява (клопотання)», «скарга».
Характеризуючи ці види звернень, слід відзначити, що якщо пропозиція
(порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади) і заява (про
надання житлової площі, виділення земельної ділянки тощо), як правило, не
пов’язані з порушенням прав та інтересів громадян, які охороняються законом,
то у скарзі завжди вказується на порушення прав або інтересів громадян, які
охороняються законом.
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Стаття 5 Закону України «Про звернення громадян» визначає основні
вимоги до звернення:

Ø звернення адресуються органам державної влади і місцевого
самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності,
об’єднанням громадян, підприємствам або посадовим особам, до повноважень
яких належить вирішення порушених у зверненням питань;

Ø у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання та обов’язково
підписане автором із зазначенням дати;

Ø звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається
авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня
його надходження.

Закон України «Про звернення громадян» (стаття 7) забороняє
відмовляти громадянам у прийнятті та розгляді звернень, якщо вони оформлені
належним чином і подані у встановленому порядку.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,
місцевого самоврядування, установами, організаціями незалежно від форм
власності, об’єднаннями громадян, підприємствами або посадовими особами
зверненні не входить до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів
пересилається ним за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про
що повідомляється громадянину, який подав звернення.

А у разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття
обґрунтованого рішення органом чи посадової особою, воно в той же термін
повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

У статті 7 підкреслено «Забороняється направляти скарги громадян
для розгляду тим органам або посадови особам, дії чи рішення яких
оскаржують ся». Оскільки на практиці відомі факти порушення цієї норми, на
її чітке виконання слід звернути увагу.

Законом (стаття 8) також визначено перелік звернень, які не підлягають
розгляду та вирішенню, це:

Ø письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане
автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство (анонімне);

Ø повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж
громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

Ø звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник

органу, про що повідомляється особа, яка подала звернення.
Необхідно також знати, що Законом (стаття 10) не допускається

розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян
без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка
охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні
інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина,
які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній
формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його
прізвище, місце проживання та місце роботи.
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У Законі України «Про звернення громадян» часто зустрічається термін
«право громадян», «законний інтерес».  Потрібно мати на увазі,  що це різні
категорії.

Право (на працю, охорону здоров’я тощо), при наявності певних умов,
має бути задоволеним, бо цим правом громадянин наділений державою у
встановленому порядку. Інтерес,  що також охороняється, захищається
державою, але він не перетворений державою у право за економічними,
технічними або іншими причинами: недостатній рівень виробництва,
відсутність організаційних можливостей тощо не завжди дозволяє повністю
задовольнити заяви громадян про надання їм того або іншого блага.

При вирішенні звернення, пов’язаного з проханням про задоволення
законного інтересу, залишається простір для розсуду посадової особи в процесі
прийняття рішення, враховуються фактичні можливості, доцільність, сімейний і
матеріальний стан громадянина, який звернувся, та деякі інші чинники.

Слід мати на увазі, що не є пропозицією, заявою чи скаргою ділові листи
державних органів, громадських організацій або посадових осіб, обумовлені їх
компетенцією. Реєстрація цієї кореспонденції ведеться окремо від реєстрації
звернень громадян.

На практиці часто доводиться зустрічатись з колективними зверненнями
(колективним слід вважати звернення від двох і більше осіб, а також звернення
однієї особи за дорученням колективу).

Колективні звернення розглядаються на рівних підставах з
індивідуальними. Разом з тим, цілком зрозумілий інтерес державних органів до
тих звернень, які висловлюють думку колективу, або групи громадян.

Законом також визначено порядок розгляду звернень громадян, в
залежності від їх виду.

Зокрема (стаття 14), органи державної влади і місцевого  самоврядування,
установи і організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян,
підприємства, посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження)
та повідомити громадянина про результати розгляду.

Заяви (стаття 15) розглядаються саме тими державними органами і
посадовими особами, які наділені відповідними повноваженнями. При цьому
відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку
надається ти органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить
вирішення порушених у заявах питань. Рішення про відмову в задоволенні
вимог, викладених у заяві, доводиться до відома громадянина в письмовій
формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із
роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

А скарги (стаття 16) повинні розглядатися органами або посадовими
особами, вищими по відношенню до органів і осіб, дії яких оскаржуються, а в
разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою
рішенням – безпосередньо судом.

Скарги на рішенням загальних зборів членів акціонерних товариств,
юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на
рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.
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Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги Героїв України,
Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної війни, а також жінок, яким присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня» розглядаються першими керівниками державних органів,
органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств
особисто. А Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109\2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування» керівників вказаних органів зобов’язано також забезпечити
проведення першочергового особистого прийому цієї категорії громадян.

Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України «Про
звернення громадян» (стаття 20) встановлені такі терміни:

Ø не більше одного місяця з дня надходження – такі, що потребують
додаткового вивчення і перевірок;

Ø в інших випадках – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від
дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством,
установою, організацією, які зобов’язані вирішити питання по суті;

Ø у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести
спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших
заходів, строки вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку
продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін
вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока
п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може
бути скорочено від встановленого Законом України «Про звернення громадян».

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги,
розглядаються у першочерговому порядку.

Пропозиції, заяви і скарги, що надходять з редакцій газет, журналів,
телебачення, радіо та інших засобів масової інформації, а також виступи і
опубліковані у пресі матеріали, пов’язані з пропозиціями, заявами, скаргами
розглядаються державними і громадськими органами, підприємствами,
установами та організаціями в порядку і строки, передбачені Законом України
«Про звернення громадян».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про звернення громадян»
громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади,
місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності,
об’єднань громадян, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб
має право:

Ø особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та
брати участь у перевірці поданої ним скарги чи заяви;

Ø знайомитися з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали
або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
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Ø користуватися послугами адвоката або представника трудового
колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це
уповноваження у встановленому законом порядку;

Ø одержати письмову відповідь за результатами розгляду заяви чи
скарги та висловлювати усно або письмову вимогу щодо дотримання таємниці
розгляду заяви чи скарги;

Ø вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом
порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи,
організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, підприємства,
засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх
повноважень зобов’язані:

Ø об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
Ø на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного

органу, що розглядає заяву чи скаргу, а у разі прийняття рішення про
обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви
чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

Ø відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках,
передбачених чинним законодавством України, якщо вони не відповідають
закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до
припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які
сприяли порушенням;

Ø забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання
прийнятих у зв’язку із заявою чи скаргою рішень;

Ø письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи
скарги і суть прийнятого рішення;

Ø вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом
порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті
ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про
відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на
прохання громадянина не пізніше, як у місячний термін довести прийняте
рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи
об’єднання громадян за місцем проживання громадянина;

Ø у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок
оскарження прийнятого рішення;

Ø не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим
органам;

Ø особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг
громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують,
систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи
(стаття 19).

Посадові особи, винні у порушенні Закону України «Про звернення
громадян» несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність,
передбачену законодавством України (стаття 24 Закону України «Про
звернення громадян»).
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Сокулінський Андрій Миколайович
начальник загального відділу апарату

 обласної державної адміністрації

ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ПРИ ОФОРМЛЕННІ
СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Оформлення службових документів, які готуються у місцевих органах
виконавчої влади, повинно чітко відповідати вимогам:
Ø Примірної інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету

Міністрів України від 17.10.1997 № 1153;
Ø Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950;
Ø уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації

(ДСТУ4163-2003);
Ø Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженому

розпорядженням голови  від 28.11.2007  № 438;
Ø Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації, затвердженій

розпорядженням від 20.04.2001 № 200.
Листи з ініціативними пропозиціями, проблемними питаннями, що

потребують рішення Президента, Уряду, інших центральних органів влади,
інформаційні, кадрові документи, адресовані персонально керівникам цих
органів, оформляються за підписом голови облдержадміністрації, а в разі його
відсутності – його заступника.

Текст звернення не повинен перевищувати двох аркушів.
У зверненні має бути чітко викладена суть проблеми, розв’язання якої

потребує участі відповідного керівника, а також у разі потреби зазначені органи
(організації), участь яких необхідна у розв’язанні порушеного питання.

Текст документа, надрукованого на папері формату А-4, друкується через
1-1,5 міжрядкових інтервали, розмір шрифту має бути 14 друкарських пунктів.

До кожного документа обов’язково складається заголовок (короткий
зміст), який має бути максимально коротким і точно передавати зміст тексту.

На лицьовому або зворотньому боці в нижньому лівому куті останнього
аркуша документа зазначається прізвище або прізвище, ім’я та по батькові
виконавця документа (керівника відповідного структурного підрозділу органу
виконавчої влади) і номер його службового телефону.
На зворотньому боці останнього аркуша примірника документа, що
залишається в установі, обов’язково проставляються візи за такою схемою:
Подання:
назва підрозділу
посада керівника підпис ініціали, прізвище, дата
Погодження:
Заступники голови адміністрації
(відповідно до компетенції) підпис ініціали, прізвище, дата
Керівники окремих структурних підрозділів,
територіальних органів
(при необхідності) підпис ініціали, прізвище, дата
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Вимоги до складання документів
У процесі підготовки проекту документа слід дотримуватися таких вимог:

1. Не допускається вживання:
форм розмовної мови;
іншомовних запозичень за наявності рівнозначних слів та понять в ук-

раїнській мові;
неоднозначних словосполучень, міркувань, вигуків або закликів, за-

старілих і багатозначних слів та висловів, образних порівнянь, епітетів, ме-
тафор;

абревіатур і скорочень (за винятком використання "їх у додатках до
проекту документа).

Наприклад:
замість скорочення і т. д. слід писати тощо;
замість ОДА - обласна державна адміністрація.
2. Не використовуються такі слова, як звичайно, нерідко, у разі

потреби, тільки, винятково, по можливості, а також інші слова, що можуть
призвести до неоднозначного тлумачення положень розпорядження. Також
необхідно уникати дублювання норм, що містяться в інших нормативно-
правових актах, крім  випадків, коли відтворення положень таких актів
зумовлено необхідністю послідовного і системного викладу норм у проекті
розпорядження.

3. Дата документа – це дата його підписання, затвердження,
прийняття, реєстрації, яку оформлюють цифровим способом. Елементи дати
наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік.

Наприклад:
15.01.2009
У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовуються

словесно-цифровий спосіб оформлювання дати.
Наприклад:
це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2008 року;
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 травня

2009 року  № 203.
Якщо в тексті проекту розпорядження неодноразово вживається те або

інше поняття, що виражається словосполученням, воно наводиться повністю у
тій нормі, де використано вперше. При цьому в дужках у називному відмінку
подається скорочене найменування, яким таке поняття позначається в
наступних положеннях проекту.

Текст проекту розпорядження викладається переважно у стверджувальній
формі з використанням дієслів у теперішньому часі з дотриманням офіційно-
ділового мовного стилю і юридичної термінології. Пропозиції будуються
відповідно до загальноприйнятих правил української мови.

Пункти проекту розпорядження повинні викладатися лаконічно і бути
доступними розуміння. Включення декларативних положень неприпустимо. У
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проекті  розпорядження   використовуються  поняття,  що  застосовані  в
основних для відповідної галузі законах.

У разі використання у проекті розпорядження понять, що не застосо-
вуються у законодавстві, а також технічних та інших спеціальних понять
необхідно наводити їх визначення. Поняття, використовувані в тексті проекту
розпорядження повинні бути зрозумілі, однозначні та не допускати подвійного
тлумачення. При визначенні понять у проекті використовуються
загальнозрозумілі слова і словосполучення. Поняття вживаються тільки в
одному значенні відповідно до загальноприйнятої термінології.

Типові помилки ділових документів
Орфографічні помітки розподіляються відповідно до ряду диференційних

ознак (відношення до орфографічної норми та орфограми; сфера прояву
помилки; етап породження помилки; причини виникнення анормативу) на
власне орфографічні помилки - неправильні варіанти написання чи набору слів,
спричинені порушенням орфографічного правила і для яких існує
альтернативна мовна одиниця, написання якої встановлюється орфографічною
нормою, та невласне орфографічні помилки - такі, що перекручують значення
лінгвоодиниці, але не фіксують порушення орфографічної норми.

Приклад, що характеризує зазначену групу помилок.
У статуті: Гранична чисельність і фонд оплати праці [...] затверд-

жується (відповідно до законодавства. Перероблено: Гранична чисельність
працівників і фонд оплати праці [...] затверджуються відповідно до зако-
нодавства. Узгодження у числі: чисельність працівників і фонд — затверд-
жуються.

Лексичні помилки - різновиди лексичних анормативів, до яких належать
семантично модифіковані лексеми, плеоназми; помилки, зумовлені вживанням
паронімів, а також сплутуванням семантики міжмовних омонімів. До цієї групи
належать також інтерфереми (лінгвоодиниці, утворені шляхом буквального
перекладу з урахуванням фонетико-вимовних  норм мови, що зазнає впливу).

Зазначену групу ілюструють наведені нижче приклади.
У постанові: [Документ] визначає механізм регулювання тарифів на

оплату соціальних послуг. Перероблено: [Документі визначає механізм
регулювання тарифів на соціальні послуги.

Тут спостерігається плеоназм - конструкція, що містить зайве слово, яке
структурно обтяжує словосполучення, оскільки не має семантичної значимості.
Тариф [франц. tаrіf < араб.] - 1) офіційно встановлена ставка (система ставок)
оподаткування, митних зборів; 2) розмір оплати за різні послуги - транспорту,
зв'язку, комунальні (ціна послуг). Отже, тариф - це розмір плати за послуги, а
тариф на оплату - це розмір оплати на оплату; що, безперечно, є змістовною
надлишковістю, плеоназмом.

До лексичних помилок належить і надлишковість, яка виражається в
переобтяженні речення компонентами, які не несуть змістовного навантаження,
призводять до тавтології.
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Наприклад, З метою забезпечення взаємного обміну інформацією, між
відповідними державними органами створити Єдиний інтегрований,
інформаційно-аналітичний центр. Перероблено: і метою забезпечення обміну
інформацією між відповідними державними органами створити Єдиний
інтегрований інформаційно-аналітичний центр.

Взаємний обмін - плеоназм, оскільки обмін є взаємною дією, а якщо дія
не взаємна, то це не обмін.

Морфологічні помилки — ненормативні утворення, що не відповідають
формальному вираженню хоча б однієї з граматичних категорій роду, числа,
відмінка, ступеня порівняння, особи, часу, способу, стану, виду.

Стосовно проектів документів слід виділити насамперед стилістичні '
недоліки, тобто відхилення від стилістичної норми офіційно-ділового стилю та
вимог, що висуваються до мови нормативно-правових актів.

До таких недоліків належить порушення принципу стандартизованості
мовних зворотів, наприклад:

У статуті: Компанію очолює генеральний директор, який призначається в
установленому порядку. Перероблено: Компанію очолює генеральний
директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в
установленому порядку.

Стандартизований вислів який призначається на посаду та звільняється з
посади в установленому порядку є усталеним для ділового мовлення.

В угоді:  не пізніше ніж за 30  днів до набуття чинності цією Угодою.
Перероблено: не пізніше ніж за 30 днів до набрання чинності цією Угодою.
Оскільки набрання чинності — це усталений, стилістично вмотивований вислів.

Через порушення норм офіційно-ділового стилю, тобто стилістичні
недоречності, текст набуває розмовного відтінку.

Посилити контроль за ввезенням на територію України автотранспортних
засобів, забезпечити законність їх розмитнення та державної реєстрації.
Перероблено: Посилити контроль за ввезенням на територію України
автотранспортних засобів, забезпечити законність проведення їх митного
оформлення та державної реєстрації.

Розмитнення - професіоналізм, використання якого неприпустиме в
офіційному документі. Редактор пропонує переробити речення і замінити дане
слово, що виконує роль терміна, на термінологічне словосполучення
проведення митного оформлення.

Як зазначалося вище, характерною ознакою текстів нормативно-правових
актів є використання скорочень. Так, на початку складного, великого за
обсягом проекту акта після першого згадування багатослівного поняття, що
часто вживається у тексті, обов'язково зазначається в дужках (далі -
Положення), (далі - Комісія) тощо.

Слід уникати довільних скорочень і абревіатур з великою кількістю букв
(наприклад, ТРСПТз НТУД).

Окрему групу помилок становлять випадки недотримання вимог
оформлення документа. Елементом оформлення є рубрикація, яка виражається
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у поділі на структурні елементи — розділи, пункти розділу, підпункти пунктів з
допомогою римських і арабських цифр, літер.

Порушення принципу членування (рубрикації) тексту документа є
серйозним недоліком і призводить до того, що завдання втрачає директивний
характер через те, що не оформлено відповідним пунктом.

У листах звертається увага на оформлення реквізиту "Адресат" —
ініціали зазначаються після прізвища.

Наприклад:
Голові обласної державної
адміністрації ІВАНЕНКУ І.І.
Серйозні наслідки можуть бути спричинені логічними помилками, тобто

такими, що перекручують зміст документа.
Прикладами усунення логічних недоречностей можуть бути:
Наприклад:
у положенні: Колегія на своїх засіданнях [...] заслуховує підрозділи та

окремих керівників структурних підрозділів. Перероблено: Колегія на своїх
засіданнях [...] заслуховує звіти керівників структурних підрозділів.

Окремі варіанти найуживаніших словосполучень
акт - складати, приймати, видавати
 акциз - накладати
аудит – проводити
бюджет - виконувати
(проект Державного бюджету України - складати, формувати)
вимоги - посилити, підвищити
діяльність - провадити; підвищити ефективність діяльності
 дороги - будувати, споруджувати
 достовірність - встановлювати (перевіряти)
звання вчене - присвоювати
знання - набувати
заборгованість - погашати
збитки - завдавати
завідувач (чого?)- завідуючий (чим?)
засідання (зустріч) за круглим столом (ні — проводити круглий стіл)
звітність - складати, подавати
засвідчити (нотаріально)
завірити (підписом)
закупівля – здійснювати
комісія - утворювати (умови - створюються)
контроль - перебувати на контролі; здійснювати контроль за
кордон - перетинати, перетинання кордону
концепція - реалізувати, впроваджувати
квартирна плата - вносити (не сплачувати плату)
квота – встановлювати
мова - користуватися, володіти мовою; вживання мов
 мито державне -  справляти, звільнити від сплати мита
 методика - розробити, затвердити
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освіта - здобувати
 оцінка – проводити
 обсяг - збільшується
основи - закладати
посада - ліквідувати, ввести (нову), скасувати
 попит і пропонування,  послуги - надавати
політика - розробляти, формувати, виробляти, реалізувати
 програма - виконувати
питання - вирішувати, регулювати, порушувати (не ставити)
 платіж - здійснювати
 присяга - складати (не приймати)
процедура (лише однина, у множині - медичні процедури) - проводити,
застосовувати
план - складати, формувати
пільги - поширюються
податок - справляти; обкладати податком
позов - задовольняти
показання, свідчення, пояснення - давати
потребу задовольняти
пропозиції-вносити, подавати
повноваження - здійснювати, надавати, визначати
подання – вносити
реєстрація - проводити
рівень - підвищується
система - функціонує
ступінь - присуджувати
спори - розв'язувати
санкції - застосовувати
стягнення адміністративне - накладати
субвенція - спрямовувати, перераховувати
тариф - підвищувати
ухвала суду - вступає в законну силу
функції - покласти функції (на когось), виконувати
чинність - набирати, втрачати (з дня набрання чинності постановою, законом)
акти з питань посилення контролю
арешт із санкції прокурора
більш як
близько /майже 5 тис. осіб (не біля)
в Україні (не на Україні)
вважаю за необхідне / необхідним (не рахую)
ввести до складу (комісії)
вжити заходів до/для ліквідації
відомості за підписом заявника
відповідно до (не відповідно з)
відсотки обсягу (не від обсягу)
внесення змін до (плану заходів)
дані про
до складу об'єднання входять
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Пузан Ігор Борисович
завідувач сектору взаємодії із засобами

масової інформації та зв’язків з громадськістю
 Головного управління Держкомзему у Чернігівській області

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

З 15 грудня 2010 року територіальні філії Центру Державного земельного
кадастру припинили прийом документації із землеустрою від землевпорядних
організацій, заяв і документів від фізичних та юридичних осіб, що стосуються
надання послуг з ведення державного реєстру земель. Функції з ведення
державного реєстру земель відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 18.08.2010 № 749 та від 09.09.2010 № 1021 передано територіальним
органам Держкомзему. Тому для оформлення державного акта на право
власності на земельну ділянку з 1 січня 2011 року функціонує новий механізм
щодо їх реалізації.

Новий порядок набуття права власностіна земельну ділянку
Крок 1. Отримання дозволу на розробку проекту відведення
Для цього громадянину треба подати клопотання про приватизацію

земельної ділянки до органу місцевого самоврядування або виконавчої влади
(за місцем находження земельної ділянки). До клопотання додати графічні
матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.
Такі графічні матеріали можна отримати в територіальному органі земельних
ресурсів чи архітектури. Якщо ця ділянка перебуває в користуванні інших осіб
– потрібно також нотаріально посвідчене погодження землекористувача; якщо
ділянка надається для ведення фермерського господарства – потрібен висновок
конкурсної комісії.

Протягом одного місяця заявнику надається дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану
відмову у його наданні.

Проект за замовленням громадян розробляється особами, які мають
відповідні дозволи (ліцензії) у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Крок 2. Визначення кадастрового номера земельної ділянки
До територіального органу Держкомзему (за місцем розташування

земельної ділянки) треба подати заяву про визначення кадастрового номера та
додати до неї необхідні документи (у тому числі документацію із землеустрою
та обмінний файл).

У присутності заявника, приймаючи документи, територіальний орган
Держкомзему перевіряє їх комплектність та придатність обмінного файлу до
перевірки і відповідності вимогам електронного документообігу, переносить
обмінний файл на носії територіального органу Держкомзему, присвоює заяві
та документації обліковий номер та повідомляє його заявнику.
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Якщо у прийнятті заяви відмовляють, то зобов’язані надати письмову
відмову із зазначенням причин.

Якщо зауважень до документації та обмінного файлу немає, не пізніше як
через 10 робочих днів з дня прийому заяви надають протокол перевірки
обмінного файлу та повертають документацію із землеустрою, на якій
проставлено позначку про визначення кадастрового номера та внесення
відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру
(АС ДЗК).

Якщо зауваження до документації та/або обмінного файлу є, протягом
тих же 10 робочих днів заявнику надається протокол перевірки обмінного
файлу та повертається документація, але без згаданих вище позначок.

Крок 3. Прийняття рішення про передачу земельної ділянки у
власність (послуга на сьогодні надається за принципом «єдиного вікна»)

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається
Комісії з розгляду питань пов’язаних із погодженням документації із
землеустрою. Протягом трьох тижнів із дня одержання проекту Комісія надає
висновок про його погодження відповідному органу виконавчої влади чи
місцевого самоврядування. У разі відмови в погодженні – проект повертають
заявнику протягом тих же трьох тижнів.

Далі, якщо проект підлягає обов’язковій державній експертизі
землевпорядної документації, погоджений проект Комісія передає до
відповідного органу земельних ресурсів для проведення такої експертизи.

Рішення про затвердження проекту землеустрою та надання ділянки у
власність орган місцевого самоврядування або виконавчої влади приймає
протягом двох тижнів із дня отримання проекту, погодженого Комісією, або ж
(у разі потреби) після отримання позитивного висновку державної експертизи.

Крок 4. Реєстрація земельної ділянки та державного акта на право
власності на неї (послуга з 01.01.2011 надаватиметься за принципом
«єдиного вікна»)

До територіального органу Держкомзему, за місцем розташування
земельної ділянки, необхідно подати заяву про державну реєстрацію ділянки та
державний акт на право власності на неї. До заяви додаються необхідні
документи.

У присутності заявника, приймаючи документи, територіальний орган
Держкомзему перевіряє їх комплектність, чи є на документах із землеустрою
позначка про визначення кадастрового номера та внесення відомостей до
АС ДЗК. Якщо все це є – заяві присвоюють обліковий номер, який
повідомляється заявнику. У разі відмови прийняти заяву надається письмова
відмова, в якій зазначається причина.

Реєстрація земельної ділянки, а також реєстрація та видача державного
акта здійснюється протягом 15 робочих днів. Цей термін не враховує строк
підписання акта органом місцевого самоврядування або виконавчої влади.
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РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Про перелік документів, потрібних для працевлаштування
Перелік документів, потрібних для пред’явлення під час влаштування на

роботу, визначено ст.24 і 25 КЗпП України.
Влаштовуючись на роботу, працівник зобов’язаний подати трудову

книжку. Подання трудової книжки є обов’язковим і тоді, коли наймачем є
фізична особа. Без трудової книжки можливе влаштування на роботу тільки за
сумісництвом. Працівник зобов’язаний подати також паспорт. Зарахування на
роботу без паспорта тягне за собою адміністративну відповідальність (ст. 200
КУпАП). Документ про освіту, про присвоєння відповідної кваліфікації
обов’язково подається, якщо це потрібно для допуску до відповідної роботи. В
інших випадках подання цього документа не обов’язкове, проте може стати
важливим аргументом на користь доцільності зарахування саме такого
працівника на роботу. У передбачених законодавством випадках для укладення
трудового договору працівник зобов’язаний подати також довідку про стан
здоров’я.

Особи, які влаштовуються на роботу на підприємства харчової
промисловості, громадського харчування й торгівлі, водопровідних споруд, до
лікувально-профілактичних, дошкільних та науково-виховних установ, об’єктів
комунально-побутового обслуговування, на інші підприємства, в установи,
організації, професійна діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення
і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових
отруєнь, зобов’язані мати особисту медичну книжку форми №1-ОМК,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.03.98 р.
№ 66.

Також може вимагатися подання військового квитка, що передбачено
п.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в
установах і організаціях. Зарахування на роботу військовозобов’язаних
працівників, котрі не перебувають на військовому обліку, тягне за собою
адміністративну відповідальність на підставі ст.211-3 КУпАП.

Разом з тим ст. 25 КЗпП України забороняється під час укладення
трудового договору вимагати від осіб, які працевлаштовуються, відомості щодо
їхньої партійної та національної належності, походження, прописки та
документи, подання яких не передбачено законодавством.

Щодо ксерокопій документів, що подаються під час укладення трудового
договору, то потребу їхнього подання зумовлено лише неможливістю
залишення в роботодавця оригіналів документів, що подаються працівником.

Якщо ви загубили трудову книжку
Згідно з пунктом 5.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок

працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від
29.07.93 р. № 58 (зі змінами, далі – Інструкція), особа, яка загубила трудову
книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно повідомити про це власника
підприємства або установи, де працює, або уповноважений ним орган за місцем
останньої роботи. Не пізніш як упродовж 15 днів після заяви, а в разі
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ускладнення – в інші строки власник або уповноважений ним орган видає
працівнику іншу трудову книжку з написом «Дублікат».

Відповідно до п. 5.2 Інструкції дублікат трудової книжки або вкладиш до
неї заповнюється за загальними правилами. До розділів: «Відомості про
роботу», «Відомості про нагородження» «»і «Відомості про заохочення» – під
час заповнення дубліката вносяться записи про роботу, а також про
нагородження й заохочення за місцем останньої роботи на підставі раніше
виданих наказів (розпоряджень).

Згідно з пунктом 5.3, якщо людина, яка загубила трудову книжку, до
влаштування на це підприємство вже працювала, під час заповнення дубліката
трудової книжки до розділу «Відомості про роботу» (графа 3) спочатку
вноситься запис про загальний стаж роботи до влаштування на це
підприємство, що підтверджується належними документами.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний сприяти
працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж його роботи,
котрий передував улаштуванню на це підприємство.

Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у
ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р.
№ 637, за відсутності трудової книжки, а також якщо в трудовій книжці
відсутні потрібні записи або містяться неправильні чи неточні записи про
періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки,
виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видавання заробітної плати,
посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками
про їхнє виконання та інші документи, що містять відомості про періоди
роботи. Зазначені документи видаються за місцем роботи, служби, навчання, а
також архівними установами.

На підставі цих документів і робиться запис до дубліката трудової
книжки за правилами, визначеними п. 5.3 Інструкції.

Оформлення трудової книжки в разі виходу на пенсію
Статтею 38 КЗпП України визначено обов’язок роботодавця розірвати

трудовий договір у строк, про який просить працівник, у разі звільнення
працівника з поважних причин, утому числі в разі виходу його на пенсію.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право
на пенсію за віком мають:

Ø чоловіки – після досягнення 60 років і за стажу роботи не менш як 25
років;

Ø жінки – після досягнення 55 років і за стажу роботи не менш як 20
років.

Статтею 7 названого Закону визначено, що пенсії за віком і по
інвалідності призначаються незалежно від того, припинено роботу на час
звернення за пенсією чи вона продовжується.
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Законодавством України визначено, що обов'язкове звільнення у зв’язку з
виходом на пенсію за досягнення жінками 55 років та чоловіками 60 років
проводиться тільки у випадках, безпосередньо передбачених законами.

Ураховуючи зазначене, дописувачку можна звільнити за ст. 38 КЗпП
України у зв’язку з виходом на пенсію навіть у 59 років, якщо раніше вона за
цією підставою не звільнялася та не одержувала одноразової допомоги у зв'язку
з виходом на пенсію.

Про порядок виправлення запису
Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок

працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від
29.07.93 р. № 58, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку
прийнято працівника, для робітників та службовців уносять відповідно до
найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.

За цим самим пунктом Інструкції, якщо працівник має право на пенсію за
віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі
наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати
назві професії, посади, зазначеної в Списках №1 і 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах.

Класифікатором професій ДК 003-95, затвердженим наказом
Держстандарту України від 27.07.95 р. №257, а також зазначеними вище
Списками (і раніше чинними) професійну назву роботи «слюсар-
газоелектрозварник» не передбачено. Отже, насамперед назву професії, про яку
йдеться у зверненні, залежно від характеру виконуваної роботи слід привести у
відповідність до Класифікатора професій.

Відповідно до зазначеної вище Інструкції виправлення неправильних або
неточних записів, унесених до трудової книжки, робить власник або
уповноважений ним орган, котрий зробив такий запис.

Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис,
ліквідовано, відповідний запис робить правонаступник і засвідчує печаткою, а в
разі його відсутності – вища організація, якій було підпорядковано
підприємство, а за її відсутності – облархів, держархів м. Києва, держархів
м. Севастополя і держархів при Раді Міністрів АР Крим.

Виправлені відомості про роботу мають повністю відповідати оригіналу
наказу або розпорядження.

Якщо наказ або розпорядження втрачено або вони не відповідають
фактично виконуваній роботі, виправлення відомостей про роботу вносять на
підставі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у
трудовій книжці.

Показання свідків не можуть бути підставою для виправлення внесених
раніше записів.

У розділі «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження»,
«Відомості про заохочення» трудової книжки (вкладиша) закреслення раніше
внесених неточних або неправильних записів не допускається.
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Про вивільнення працівників у разі скорочення їхньої чисельності
Пунктом 1 ст. 40 КЗпП України передбачено можливість розірвання

трудового договору за ініціативою роботодавця в разі змін в організації
виробництва і праці. Підзмінами в організації виробництва і праці, зокрема,
мають на увазі скорочення чисельності чи штату працівників.

Відповідно до ст.49-2 КЗпП України про наступне вивільнення
працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Під час вивільнення працівників у випадках змін в організації
виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі,
передбачене законодавством, зокрема ст. 42 КЗпП України.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган
пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі,
організації. Тобто до звільнення працівника роботодавець зобов’язаний
запропонувати йому всі вакантні посади чи роботи, що відповідають його
кваліфікації або не потребують кваліфікації.

У разі звільнення кількох працівників однакової кваліфікації
роботодавцю надано пріоритет вибору конкретного працівника, котрому буде
запропоновано вакантну посаду.

За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а
також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому
самому підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом,
звертається за допомогою до державної служби зайнятості або
працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним
орган повідомляє державну службу зайнятості про наступне вивільнення
працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру
оплати праці. Оскільки відповідно до ст.2 Закону України «Про зайнятість
населення» безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного
віку, про вивільнення працівників пенсійного віку роботодавець службу
зайнятості не повідомляє.

Згідно зі ст.43 КЗпП України розірвання трудового договору з підстав,
передбачених п.1 ст.40 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою
згодою профспілкового органу.

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий
договір не пізніше ніж через місяць з дня одержання згоди профспілкового
органу.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення
видати працівникові належно оформлену трудову книжку (ст.47 КЗпП України)
і провести з ним остаточний розрахунок (ст.116 КЗпП України).

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу також у день звільнення йому зобов’язані видати копію наказу про
звільнення з роботи. В інших випадках копія наказу видається на вимогу
працівника.
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Крім того, під час звільнення працівників за п.1 ст.40 КЗпП України є
чинними обмеження на звільнення деяких працівників, установлені ст.184
КЗпП України (вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до
шести років – випадках, передбачених ч.6 ст.179 КЗпП України), одиноких
матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда), ч.1 ст.198
КЗпП України (молодих працівників віком від 15 до 28 років після закінчення
чи припинення навчання впродовж двох років після вступу на роботу).

Розірвання трудового договору із працюючими пенсіонерами за
ініціативою роботодавця в разі змін в організації виробництва і праці, в тому
числі в разі скорочення чисельності чи штату працівників відбувається на
загальних підставах.

Щодо запису в трудовій книжці про час
догляду за престарілим, інвалідом тощо

Згідно з п.2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. №58, до
трудових книжок за місцем роботи вносять окремим рядком з посиланням на
дату, номер та найменування відповідних документів записи про час догляду за
інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за
пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного
медичного догляду, в тому числі за престарілим, який досяг
80-річного віку (згідно з медичним висновком). Передбачені цим пунктом
записи вносять до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на
підприємстві.

Отже, записи про час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом
віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного
закладу потребує постійного медичного догляду, в тому числі за престарілим,
який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком), вносять лише за
місцем роботи.

За пунктом 24 Порядку подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України та Пенсійного фонду України від 30.04.2002 р. №224/30,
документом, котрий підтверджує, що особа потребує постійного стороннього
догляду, є висновок лікарсько-консультативної комісії.

Про укладення строкового договору
Згідно з частиною 1 ст.23 КЗпП України строковий трудовий договір – це

трудовий договір, що укладається на визначений строк, установлений за
погодженням сторін, на час виконання певної роботи.

Укладається строковий трудовий договір, якщо трудові відносини не
може бути встановлено на невизначений строк з урахуванням характеру
наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, в інших
випадках, передбачених законодавчими актами (ч.2 ст.23 КЗпП).
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Умови виконуваної роботи – формулювання, що визнає роботу як
постійну, але через конкретні умови її виконання трудові відносини не може
бути встановлено на невизначений строк. Передусім це може бути пов’язано з
тим, що для виконання цієї роботи вже прийнято на роботу працівника, який
проте впродовж певного періоду не може виконувати свої трудові обов’язки.
Для заміщення цього тимчасово відсутнього працівника і приймають на роботу
іншого працівника за строковим трудовим договором.

Відповідно до чинного законодавства жінка, що перебуває в частково
оплачуваній відпустці до досягнення дитиною трирічного віку, має право
використати таку відпустку частково. Працівник, прийнятий на посаду на час
зазначеної вище відпустки, наданої такій жінці, тобто за строковим трудовим
договором, у зв’язку з достроковим виходом її з відпустки підлягає звільненню
через закінчення строку трудового договору (п.2 ст.36 КЗпП).

Виходячи з наведеного вище можна прийняти за строковим трудовим
договором В.Петрову на строк частково оплачуваної відпустки Т.Сидорової для
догляду за дитиною до трирічного віку до фактичного виходу цієї працівниці з
відпустки.

Припинення трудового договору за угодою сторін
Звільнення за п.1 ст.36 КЗпП України передбачає можливість припинення

трудового договору за угодою сторін. Потреба у використанні п.1 ст. 36 КЗпП
з’являється насамперед у сторін строкового трудового договору для його
дострокового припинення. З ініціативи власника строковий трудовий договір
може бути розірваний лише за наявності підстав, визначених законом.
Працівник також може розірвати строковий трудовий договір тільки за
наявності причин, передбачених ст.39 КЗпП України. Коли в кожної із сторін
немає права на дострокове розірвання строкового трудового договору, вони
можуть домовитися про припинення його згідно з п.1 ст.36 КЗпП України. На
практиці пропозиція про розірвання трудового договору відповідно до цього
пункту надходить від роботодавця, хоча може бути подана й працівником. При
цьому звільнення за угодою сторін відбувається лише після прийняття такої
пропозиції другою стороною трудового договору. Письмової угоди сторін для
звільнення відповідно до п.1 ст.36 КЗпП України не потрібно.

Закон не перешкоджає тому, щоб за угодою сторін припинялися і трудові
договори, укладені на невизначений строк. Однак на практиці потреба в
застосуванні такої підстави є незначна.

Працівник має право в будь-який час розірвати трудовий договір за
власним бажанням, попередивши про це власника за два тижні. Якщо
працівник бажає звільнитися до закінчення зазначеного двотижневого строку,
власник може погодитися на це. Разом з тим потрібно враховувати, що при
домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації
або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору згідно з
п.1 ст.36 КЗпП України (за угодою сторін) договір припиняється в строк,
визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише
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при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і
працівника.

Сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу
задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення строку
попередження не означає, що трудовий договір припинено відповідно до п.1
ст.36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення
трудового договору. В останньому випадку звільнення вважається проведеним
з ініціативи працівника на підставі ст.38 КЗпП (п.8 постанови Пленуму
Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від
06.11.92 р. №9).

Виплату вихідної допомоги в разі звільнення працівника за угодою сторін
законодавством не передбачено.

Щодо виплати премії та винагороди за підсумками роботи працівнику,
звільненому з роботи на підставі ч.1 ст.36 КЗпП України, відповідно до ч.1
ст.97 КЗпП України форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки,
тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами,
установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок
робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і
винагород встановлюються власником або уповноваженим ним органом з
урахуванням вимог, передбачених частиною другою цієї статті. Працівник,
звільнений на підставі п.1 ст.36 КЗпП України, може бути позбавлений премії
та винагороди за підсумками роботи за рік, якщо це передбачено відповідними
положеннями.

Головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації

(за матеріалами роз’яснень
Міністерства праці та соціальної політики України)
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                     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 9 березня 2006 р. N 268
                               Київ

            Про упорядкування структури та умов оплати
       праці працівників апарату органів виконавчої влади,
           органів прокуратури, судів та інших органів

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 361 (361-2006-п) від 25.03.2006 , N 467 (467-2006-п) від 10.04.2006, N 710
(710-2006-п) від 24.05.2006, N 855 (855-2006-п) від 24.06.2006. N 984 (984-
2006-п) від 19.07.2006, N 1344 (1344-2006-п) від 21.09.2006, N 1559 (1559-
2006-п) від 08.11.2006, N 1839 ( 1839-2006-п ) від 27.12.2006, N 72 (72-
2007-п) від 31.01.2007, N 149 (149-2007-п) від 07.02.2007, N 328 (328-2007-
п) від 01.03.2007, N 700 (700-2007-п) від 12.05.2007, N 1052 (1052-2007-п)
від 15.08.2007, N 1099 (1099-2007-п) від 05.09.2007, N 1177 (1177-2007-п)
від 26.09.2007, N 1335 (1335-2007-п) від 21.11.2007, N 1341 (1341-2007-п)
від 21.11.2007, N 2 (2-2008-п) від 09.01.2008 }

      { Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків
        посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 34
        ( 34-2008-п ) від 06.02.2008 }

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N  63 (63-2008-п) від 22.02.2008, N 187 (187-2008-п) від 12.03.2008 , N 290
(290-2008-п) від 02.04.2008, N 426 (426-2008-п) від 07.05.2008
N 448 (448-2008-п) від 14.05.2008, N 538 (538-2008-п) від 11.06.2008
N 663 (663-2008-п) від 23.07.2008, N 664 (664-2008-п) від 23.07.2008
N 829 (829-2008-п) від 17.09.2008, N 869 (869-2008-п) від 01.10.2008, N 965
(965-2008-п) від 05.11.2008, N 74 (74-2009-п) від 11.02.2009, N 453 ( 453-
2009-п ) від 13.05.2009, N 504 ( 504-2009-п ) від 27.05.2009 }

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити  схеми  посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів  і  службовців   Секретаріату   Президента   України,
Секретаріату  Кабінету  Міністрів України,  Апарату Верховної Ради
України,  апарату  Національного  центру  з питань євроатлантичної
інтеграції   України,  Рахункової  палати  України,  апарату  Ради
національної   безпеки  і  оборони  України,  апарату  Вищої  ради
юстиції, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини,   апарату   Національної   ради  з  питань  телебачення  і
радіомовлення,  центральних  органів  виконавчої  влади,  урядових
органів державного управління, їх територіальних органів, місцевих
державних  адміністрацій  та їх структурних підрозділів, Верховної
Ради   Автономної   Республіки  Крим,  Ради  міністрів  Автономної
Республіки  Крим,  Рахункової  палати  Автономної Республіки Крим,
виборчої   комісії   Автономної  Республіки  Крим,  міністерств  і
республіканських  комітетів  Автономної  Республіки  Крим, органів
прокуратури,  судів  та  інших  органів  державної влади, згідно з
додатками  1-47,  55,  а також розміри надбавок за ранг державного
службовця,  дипломатичний  ранг, спеціальне звання та класний чин,
та  окладів  осіб  начальницького  складу  податкової  міліції  за
спеціальні  звання згідно з додатками 56-59. { Абзац перший пункту
1   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановами  КМ  N  187
( 187-2008-п  )  від 12.03.2008,  N  426  ( 426-2008-п  )  від
07.05.2008 }
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Умови оплати праці посадових  осіб  місцевого  самоврядування
визначаються  органом  місцевого  самоврядування  виходячи  з умов
оплати праці,  встановлених для державних  службовців  відповідних
категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.
{ Пункт  1  із змінами, внесеними згідно з  Постановами  КМ  N 467
( 467-2006-п  )   від 10.04.2006,   N  984 ( 984-2006-п )   від
19.07.2006, N 187 ( 187-2008-п ) від 12.03.2008 }

2. Надати  право  керівникам  органів,  зазначених у пункті 1
цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові
оклади  відповідно  до затверджених цією постановою схем посадових
окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів,  посади яких не передбачені цією постановою, посадові
оклади на 3-7  відсотків  нижче  передбаченого  схемою  посадового
окладу відповідного керівника;
в) надбавку  за  високі  досягнення  у праці або за виконання
особливо важливої роботи:

керівникам структурних  підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам - у  розмірі  до  50  відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного  службовця  (дипломатичний
ранг,  класний  чин,  кваліфікаційний  клас, спеціальне звання) та
надбавки  (винагороди)  за  вислугу  років; керівним працівникам і
спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів,  які  безпосередньо  займаються розробленням проектів
нормативно-правових  актів,  проводять  експертизу  проектів таких
актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої
роботи),  а  також  прокурорам  та  слідчим  органів  прокуратури,
керівним  працівникам  і  слідчим органів внутрішніх справ, посади
яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців
і які займаються розслідуванням кримінальних справ, - у розмірі до
100  відсотків  посадового  окладу  з урахуванням надбавки за ранг
державного    службовця (дипломатичний  ранг,  класний   чин,
кваліфікаційний  клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди)
за  вислугу  років; {  Абзац  другий  підпункту 1 "в" пункту 2 із
змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 1559 ( 1559-2006-п )
від 08.11.2006,  N  700  ( 700-2007-п  )  від 12.05.2007, N 538
( 538-2008-п ) від 11.06.2008 }

Надбавка  не  встановлюється  сільським, селищним головам, їх
заступникам  та  іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату
сільських  і  селищних  рад та їх виконавчих органів. { Підпункт 1
"в"  пункту  2  доповнено  абзацом  згідно з Постановою  КМ  N 504
( 504-2009-п ) від 27.05.2009 }

службовцям  -  у  розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням  надбавки  за  вислугу  років. { Абзац підпункту 1 "в"
пункту  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 984
( 984-2006-п ) від 19.07.2006 }

У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення якості
роботи  і  порушення  трудової   дисципліни   зазначена   надбавка
скасовується або розмір її зменшується;

г) спеціалістам  і  службовцям  (крім  заступників керівників
органів виконавчої влади,  прокуратури,  судів та  інших  органів,
керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:
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за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких
самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової
непрацездатності,   перебування   у   відпустці   без   збереження
заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у
частково   оплачуваній   відпустці   для  догляду  за  дитиною  до
досягнення нею трирічного  віку  чи  у  відпустці  без  збереження
заробітної плати тривалістю,  визначеною у медичному висновку, але
не більше ніж  до  досягнення  дитиною  шестирічного  віку)  -  до
50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням
для  цього  до  50   відсотків   посадового   окладу   відсутнього
працівника;

за виконання  обов'язків  тимчасово відсутнього керівника або
заступника керівника структурного підрозділу - у  розмірі  різниці
між  фактичним  посадовим  окладом тимчасово відсутнього керівника
або заступника керівника структурного підрозділу  (без  урахування
надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника,  який виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника
структурного  підрозділу,  у  разі,  коли  працівник,  що  виконує
обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу,
не є його заступником;

ґ) посадові  оклади  окремим  працівникам,  посади  яких  не
передбачені  цією   постановою,   на   рівні   посадових   окладів
відповідних  категорій  спеціалістів  та  службовців;  {  Пункт  2
доповнено  підпунктом   1   "ґ"  згідно  з  Постановою  КМ  N  984
( 984-2006-п ) від 19.07.2006 }

2) здійснювати   преміювання  працівників  відповідно  до  їх
особистого  вкладу  в  загальні  результати  роботи,  а  також  до
державних  і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах
коштів,  передбачених  на  преміювання  у  кошторисі  відповідного
органу, та   економії  коштів  на  оплату  праці,  а  починаючи  з
1 січня 2007 р.  - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі
не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати
праці.

Конкретні умови,  порядок та розміри преміювання  працівників
визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

3)  надавати  працівникам  матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових   питань  та  допомогу  для  оздоровлення  при
наданні   щорічної   відпустки   у   розмірі,   що   не  перевищує
середньомісячної  заробітної плати працівника (місячного грошового
забезпечення   військовослужбовців,  осіб  начальницького складу).
{ Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 984 ( 984-2006-п ) від 19.07.2006 }

3. Виплачувати  працівникам  органів,  зазначених  у пункті 1
цієї постанови:

1) надбавку за знання  та  використання  в  роботі  іноземної
мови:   однієї  європейської  -  у  розмірі  10,  однієї  східної,
угро-фінської або  африканської  -  15,  двох  і  більше   мов   -
25 відсотків посадового окладу;

2) доплату  за  науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10  відсотків
посадового окладу;
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3) надбавку  за  почесне  звання  "заслужений"  -  у  розмірі
5 відсотків посадового окладу.

Доплата  за науковий ступінь та надбавка  за  почесне  звання
виплачуються   працівникам,   якщо  їх  діяльність  збігається  за
профілем  з  науковим  ступенем  або  почесним  званням; { Пункт 3
доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 984 ( 984-2006-п ) від
19.07.2006 }

4)   надбавку   за  вислугу  років  державним  службовцям  та
посадовим  особам  місцевого   самоврядування   у   відсотках   до
посадового  окладу  з  урахуванням  надбавки за ранг і залежно від
стажу державної служби,  служби в органах місцевого самоврядування
в таких  розмірах:  понад 3 роки - 10,  понад 5 років - 15,  понад
10 років - 20,  понад 15 років - 25,  понад 20 років -  30,  понад
25 років - 40 відсотків. { Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з
Постановою КМ N 700 ( 700-2007-п ) від 12.05.2007 }

4. Посадові  оклади  керівних  працівників   і   спеціалістів
територіальних  органів  урядового  органу  державного  управління
встановлюються на рівні посадових  окладів  відповідних  категорій
працівників  територіальних органів центральних органів виконавчої
влади  (республіканських  органів  виконавчої   влади   Автономної
Республіки Крим).

5.  Грошове  забезпечення  військовослужбовців, які проходять
службу  в  органах  прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах та
військовослужбовців,  осіб  начальницького  складу, відряджених до
органів  державної влади та місцевого самоврядування складається з
посадового окладу, інших виплат (крім надбавки за ранг та надбавки
за вислугу років), установлених цією постановою, а також окладу за
військовим  званням  та  надбавки за вислугу років, установлених у
розмірі    і   порядку,   що   визначаються   законодавством   для
військовослужбовців.   На   зазначених  осіб  не  поширюється  дія
постанови  Кабінету  Міністрів  України від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п  )  "Про  порядок і норми грошового та матеріального
забезпечення  військовослужбовців  Збройних  Сил, інших військових
формувань,  осіб  начальницького  складу органів внутрішніх справ,
органів  і  установ  виконання  покарань,  відряджених  до органів
виконавчої  влади  та  інших  цивільних установ" (Офіційний вісник
України,  2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р.,
N  37,  ст. 1981), крім абзаців третього, п'ятого і шостого пункту
1.  {  Абзац  перший  пункту  5  із  змінами,  внесеними  згідно з
Постановами  КМ  N  984  ( 984-2006-п  )  від 19.07.2006,  N  74
( 74-2009-п ) від 11.02.2009 }

Для обчислення   розміру   складових  грошового  забезпечення
замість  надбавки  за  ранг  застосовується   розмір   окладу   за
військовим званням.

6. Преміювання  керівників органів виконавчої влади,  органів
прокуратури,  урядових  органів  державного  управління  та  інших
органів,  їх  заступників,  встановлення їм надбавок, передбачених
цією  постановою,  надання  матеріальної  допомоги  здійснюється у
порядку   та   розмірі,  установлених  цією  постановою,  у  межах
затверджених  видатків  на  оплату  праці.  Рішення  про зазначені
виплати  приймається органом вищого рівня. { Абзац перший пункту 6
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 984 ( 984-2006-п )
від 19.07.2006 }
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Преміювання сільських,  селищних  і  міських   голів,   голів
районних  і районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм
надбавок,  надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та
розмірі,   установлених  цією  постановою,  у  межах  затверджених
видатків   на   оплату   праці.   Рішення  про  зазначені  виплати
приймається відповідною радою. { Абзац другий пункту 6 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  984  ( 984-2006-п  ) від
19.07.2006 }

7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів
місцевих державних адміністрацій та їх управлінь,  відділів, інших
структурних   підрозділів,   територіальних   органів  центральних
органів  виконавчої   влади,   прокуратури,   судів   визначаються
відповідно   до   показників,   затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 21 липня  2005  р.  N  614    ( 614-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 3308).

8. Видатки,  пов'язані  з набранням чинності цією постановою,
здійснюються в межах асигнувань на оплату  праці,  затверджених  у
кошторисах на утримання відповідних органів.

Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для
реалізації її норм здійснити заходи,  спрямовані на економію фонду
оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.

9. У  разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови та
визнанням такими,  що втратили чинність,  актів Кабінету Міністрів
України  та  Указів  Президента  України, розміру заробітної плати
(без  премії),  грошового  забезпечення  (без  премії)  в  окремих
працівників  державних  та  інших органів, умови оплати праці яких
визначені  цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з
нормативно-правовими  актами,  що  втрачають  чинність, за умовами
оплати   праці   до   працівників   державних  органів,  або  яким
передбачено  збереження  умов оплати праці за попередньою посадою,
на   час  роботи  на  займаній  посаді  виплачується  різниця  між
заробітною   платою  (без  премії),  грошовим  забезпеченням  (без
премії),   визначеною   за   умовами   оплати   праці,   згідно  з
нормативно-правовими  актами,  що  втратили  чинність, та розміром
заробітної  плати,  встановленим  за  новими умовами оплати праці.
{ Пункт  9  із  змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N  984
( 984-2006-п ) від 19.07.2006 }

10. Нові    умови   оплати   праці   зазначених   працівників
визначаються за займаною посадою у відповідному державному  органі
згідно  з  цією  постановою  або окремим нормативно-правовим актом
Кабінету Міністрів України чи  Міністерства  праці  та  соціальної
політики.

11. Міністерству  праці та соціальної політики,  Міністерству
фінансів,  Міністерству  юстиції  та  іншим  центральним   органам
виконавчої  влади  подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів
України  пропозиції  щодо  приведення  актів  Кабінету   Міністрів
України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у
відповідність  із  цією  постановою,  а  також   привести   власні
нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

12. Пропозиції   щодо   удосконалення   умов   оплати   праці
працівників державних органів та органів місцевого  самоврядування
вносить   Кабінетові   Міністрів  України  Міністерство  праці  та
соціальної політики.
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13. Міністерству праці та соціальної  політики,  Міністерству
фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної
служби проаналізувати  за  підсумками  першого  півріччя  2006  р.
результати   запровадження  умов  оплати  праці,  визначених  цією
постановою,  та  внести  у  разі  потреби   пропозиції   щодо   їх
удосконалення.

14. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  акти  Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Умови  оплати   праці,   затверджені   цією   постановою,
застосовуються з 1 січня 2006 р.,  а для працівників, окремі умови
оплати праці  яких  визначені  Указами  Президента  України,  -  з
1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26
                                     Додаток 49
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                            від 9 березня 2006 р. N 268
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                      від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )

                              СХЕМА
      посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
    апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад

------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади  |    Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                       |----------------------------------------|
|                       |район у м. Києві|   район, район у      |
|                       |                |    м. Севастополі     |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Голова ради            |      2247      |          2140         |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Заступник голови ради  |      2022      |          1926         |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Керуючий справами      |      1873      |       1659-1712       |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Начальник відділу,     |    764-794     |        718-747        |
|головний бухгалтер     |                |                       |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Завідувач сектору      |    671-700     |        624-654        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Радник, консультант    |    648-677     |        601-630        |
|голови ради            |                |                       |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Головний спеціаліст    |    624-654     |        578-607        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Провідний спеціаліст   |    554-584     |        531-560        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст I категорії |    508-537     |        490-513        |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст             |       496      |           490         |
|II категорії           |                |                       |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Спеціаліст             |       467      |           467         |
------------------------------------------------------------------
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                                     Додаток 50
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                            від 9 березня 2006 р. N 268
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                      від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )

                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
                  і спеціалістів апарату міських
                 (крім мм. Києва та Севастополя)
                  рад та їх виконавчих комітетів

--------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |               Місячний посадовий оклад, гривень            |
|     посади      |------------------------------------------------------------|
|                 |у містах з |         за групою міст        |  чисельність   |
|                 |чисельністю|-------------------------------|   населення    |
|                 | населення | поза  |    I  |   II  |  III  |          |
|                 |  понад    |групою |       |       |       |----------------|
|                 |  1 млн.   |       |       |       |       | понад |   до   |
|                 |  чоловік  |       |       |       |       |15 тис.|15 тис. |
|                 |           |       |       |       |       |чоловік|чоловік |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Міський голова   |    2461   | 2301  | 2220  | 2140  | 1974  |  1648 |  1391  |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Перший заступник |    2215   | 2135  | 2081  | 2033  | 1835  |  1589 |  1338  |
|міського голови  |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Заступник        |    2054   | 2022  | 1969  | 1926  | 1776  |  1530 |  1284  |
|міського голови з|           |       |       |       |       |       |        |
|питань діяльності|           |       |       |       |       |       |        |
|виконавчих       |           |       |       |       |       |       |        |
|органів, секретар|           |       |       |       |       |       |        |
|ради, керуючий   |           |       |       |       |       |       |        |
|справами         |           |       |       |       |       |       |        |
|(секретар)       |           |       |       |       |       |       |        |
|виконавчого      |           |       |       |       |       |       |        |
|комітету         |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Директор         |  941-968  |880-908|831-858|825-853|699-726|       |        |
|департаменту     |           |       |       |       |       |       |        |
|міської (міста   |           |       |       |       |       |       |        |
|обласного і      |           |       |       |       |       |       |        |
|республіканського|           |       |       |       |       |       |        |
|в Автономній     |           |       |       |       |       |       |        |
|Республіці Крим  |           |       |       |       |       |       |        |
|значення) ради   |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Начальник        |  814-842  |809-836|803-831|798-825|660-688|613-642|554-584 |
|відділу,         |           |       |       |       |       |       |        |
|державний        |           |       |       |       |       |       |        |
|реєстратор,      |           |       |       |       |       |       |        |
|головний         |           |       |       |       |       |       |        |
|бухгалтер        |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Завідувач сектору|  700-729  |689-718|677-706|665-694|642-671|       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Радник,          |  671-700  |648-677|624-654|578-607|554-584|       |        |
|консультант      |           |       |       |       |       |       |        |
|голови ради      |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Помічник голови  |  636-665  |636-665|607-636|       |       |       |        |
|ради             |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Головний         |  630-659  |624-654|595-624|578-607|531-560|       |        |
|спеціаліст       |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Провідний        |  566-595  |554-584|543-572|531-560|496-525|496-525|496-525 |
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|спеціаліст,      |           |       |       |       |       |       |        |
|адміністратор    |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст       |  519-548  |508-537|502-531|490-513|  490  |  490  |  490   |
|I категорії      |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст       |    496    |  496  |  490  |  490  |  467  |  467  |  467   |
|II категорії     |           |       |       |       |       |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Спеціаліст       |    478    |  478  |  478  |  467  |  443  |  443  |  443   |
--------------------------------------------------------------------------------
________________

Примітка. Посада   державного   реєстратора   вводиться   лише   у
          виконавчих   комітетах   міських   рад   міст  обласного
          значення.

{  Додаток  50  в  редакції  Постанов  КМ N 984 ( 984-2006-п ) від
19.07.2006, N 700 ( 700-2007-п ) від 12.05.2007 }

                                     Додаток 52
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                            від 9 березня 2006 р. N 268
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                      від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )

                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
             і спеціалістів апарату районних у містах
               (крім мм. Києва та Севастополя) рад
                    та їх виконавчих комітетів

------------------------------------------------------------------
|      Найменування посади       |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова ради                     |              2054             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник голови ради з питань  |              1728             |
|діяльності виконавчого органу   |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Керуючий справами (секретар)    |           1552-1605           |
|виконавчого комітету            |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу, головний     |            712-741            |
|бухгалтер                       |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору               |            613-642            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст             |            578-607            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст            |            531-560            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії          |            490-513            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії         |               490             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст                      |               467             |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток 52  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 984
( 984-2006-п  )  від 19.07.2006;  в  редакції Постанови КМ N 700
( 700-2007-п ) від 12.05.2007 }
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                                     Додаток 54
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                            від 9 березня 2006 р. N 268
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                      від 12 травня 2007 р. N 700 ( 700-2007-п )

                              СХЕМА
      посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
        апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих
                             органів

  { Щодо збільшення на 50 відсотків посадових окладів сільських,
    селищних  голів,  їх  заступників та керівних  працівників і
    спеціалістів   апарату   сільських  і  селищних  рад  та  їх
    виконавчих  органів  див.  Постанову КМ N 504 ( 504-2009-п )
    від 27.05.2009 }

------------------------------------------------------------------
|Найменування|        Місячний посадовий оклад, гривень          |
|  посади    |---------------------------------------------------|
|            |села, селища з чисельністю населення, тис. чоловік |
|            |---------------------------------------------------|
|            |понад 15 | від 10 до |від 7,5 до |  від 3 до |до 3 |
|            |         |    15     |    10     |    7,5    |     |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Сільський,  |  1402   |    1316   |    1231   |    1150   |1070 |
|селищний    |         |           |           |           |     |
|голова      |         |           |           |           |     |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Заступник   |  1150   |    1070   |    1027   |           |     |
|голови      |         |           |           |           |     |
|з питань    |         |           |           |           |     |
|діяльності  |         |           |           |           |     |
|виконавчих  |         |           |           |           |     |
|органів     |         |           |           |           |     |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Секретар    |  1027   |     990   |     947   |     904   | 867 |
|ради,       |         |           |           |           |     |
|керуючий    |         |           |           |           |     |
|справами    |         |           |           |           |     |
|(секретар)  |         |           |           |           |     |
|виконавчого |         |           |           |           |     |
|комітету    |         |           |           |           |     |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Головний    | 613-642 |  607-636  |  601-630  |  595-624  | 589 |
|бухгалтер   |         |           |           |           |     |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Спеціаліст  | 490-513 |  490-513  |  467-490  |  467-490  |     |
|I категорії |         |           |           |           |     |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Спеціаліст  |   467   |     467   |     467   |     467   | 455 |
|II категорії|         |           |           |           |     |
|------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----|
|Спеціаліст  |   443   |     443   |     443   |     443   | 443 |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток 54  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 984
( 984-2006-п  )  від 19.07.2006;  в  редакції Постанови КМ N 700
( 700-2007-п ) від 12.05.2007 }
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                                          Додаток 57
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 9 березня 2006 р. N 268

                              РОЗМІР
              надбавок до посадових окладів за ранги
               державних службовців, посадових осіб
                     місцевого самоврядування

------------------------------------------------------------------
|    Ранг державного службовця   |    Розмір надбавки, гривень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                1               |              160              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                2               |              150              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                3               |              145              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                4               |              140              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                5               |              130              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                6               |              120              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                7               |              110              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                8               |              100              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                9               |               90              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               10               |               80              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               11               |               70              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               12               |               60              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               13               |               55              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               14               |               50              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|               15               |               45

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 27 травня 2009 р. N 504
                               Київ

             Про внесення змін до постанови Кабінету
          Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 ть  N  268  ( 268-2006-п )  "Про упорядкування структури та умов
оплати праці  працівників  апарату
органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів та інших
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органів" (Офіційний вісник України,  2006 р., N 10, ст. 632, N 29,
ст.  2092;  2007 р.,  N 37,  ст.  1455;  2008 р.,  N 43, ст. 1417)
доповнити після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

     "Надбавка не встановлюється сільським,  селищним головам,
їх
заступникам  та  іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату
сільських і селищних рад та їх виконавчих органів.".

     У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати
відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.

     2. Збільшити  на  50  відсотків  посадові  оклади
сільських,
селищних  голів,  їх  заступників  та   керівних   працівників   і
спеціалістів  апарату  сільських  і  селищних рад та їх виконавчих
органів,  затверджені додатком 54 до постанови Кабінету  Міністрів
України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ).

     Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 26
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Питання житлово-комунального господарства та ефективного
використання комунального майна є особливо актуальними в сучасному
соціально-економічному розвитку області. Головною проблемою у зазначеній
сфері є відсутність достатньої кількості фахівців, здатних мислити по новому та
швидко реагувати на виклики сьогодення. Крім цього, ситуацію ускладнює і
сучасний стан української економіки, яка перебуває у кризовому стані. Разом з
тим, покращити ситуацію можуть тільки два інститути держава та органи
місцевого самоврядування. Особливу роль у вирішенні проблем житлово-
комунального господарства та комунальної власності зобов’язані відіграти
органи місцевого самоврядування.

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) це важлива соціальна
галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними
житлово-комунальними послугами.

Діяльність цієї галузі спрямована на задоволення першочергових
життєвих потреб населення. Житлово-комунальне господарство включає
комплекс галузей та видів економічної діяльності, яких об’єднують цілі
діяльності, власність та підпорядкованість.

Житлове господарство сфера економіки, частина народного господарства
країни, що забезпечує утримання та функціонування в належному стані
житлового фонду (сукупності житлових та допоміжних приміщень).

Комунальне господарство – комплекс підприємств, організацій і споруд,
які обслуговують матеріально-побутові потреби населення.

Стан ЖКГ як в Україні,  так і області на сьогодні майже критичний,  що
потребує не тільки практичних заходів щодо його поліпшення, але й наукової
розробки питань діяльності ЖКГ.

Діяльність підприємств ЖКГ пов’язана із забезпеченням життєдіяльності
міст і обслуговуванням комунальної власності (власності територіальної
громади).

Законом «Про житлово-комунальні послуги» визначено житлово-
комунальні та комунальні послуги.

Житлово-комунальні послуги (ЖКП) результат господарської
діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання й знаходження осіб
у житлових та нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах
будинків і споруд згідно з нормативами, нормами, стандартами, порядками і
правилами.

Комунальні послуги  результат господарської діяльності, спрямованої на
задоволення потреб фізичної або юридичної особи в забезпеченні холодною й
гарячою водою, водовідведенням, газо- та електрозабезпеченням, опаленням, і
також вивіз побутових відходів у порядку, встановленому законодавством.

За функціональним призначенням ЖКП поділяють:
Ø на комунальні (згідно з наведеними у визначенні комунальних

послуг);
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Ø послуги, пов’язані з утримання будинків, споруд та прибудинкових
територій (прибирання, обслуговування внутрішньобудинкових мереж,
утриманні ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт,
вивіз побутових відходів тощо);

Ø послуги з управління будинком;
Ø послуги з ремонту приміщень, будівель і споруд.
Починаючи з 2004 року у законодавчо нормативній базі України

здійснилися суттєві зміни, які в новій площині регулюють взаємовідносини між
споживачами, виробниками та виконавцями житлово-комунальних послуг.
Зокрема, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004
року № 1875 – IV, який набрав чинність з 01.01.2005 року визначає основні
засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання
та споживання житлово-комунальних послуг між виробниками, виконавцями і
споживачами, а також їх права та обов’язки.

Зокрема стаття 19 цього Закону визначає, що взаємовідносини
здійснюються виключно на договірних засадах, а ст. 20-25 визначають права та
обов’язки сторін, у тому числі і обов’язкове укладення договорів. Для
житлового фонду різних форм власності введено поняття єдиної послуги –
послуги з утримання будинку, споруд і прибудинкової території.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(ст. 28) виконкоми місцевих рад встановлюють у порядку і межах, визначених
законодавством, тарифи на оплату побутових, комунальних, транспортних та
інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності відповідної територіальної громади, і погоджують ці питання в
установленому порядку з підприємствами, установами та організаціями, які не
належать до комунальної власності.

Можна дещо конкретизувати цей перелік, а саме:
Ø тарифи на теплову енергію (послуги теплопостачання) для всіх груп

споживачів, що відпускається енергопостачальними організаціями і
підприємствами незалежно від форм власності;

Ø тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються
усім споживачам підприємствами комунальної власності, та населенню
підприємствами незалежно від форм власності;

Ø тарифи на послуги з прибирання, вивезення та знешкодження твердих
побутових відходів і рідких нечистот, що надаються усім споживачам
підприємствами незалежно від форм власності;

Ø розмір плати за послуги медичних витверезників при органах
внутрішніх справ;

Ø тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у
міському пасажирському транспорті автобусі, тролейбусі (який працює за
звичайним режимом руху).

Які ж проблеми на сьогодні існують у житлово-комунальному
господарстві?

Основними проблемами галузі залишаються: енергетична неефективність
та небезпечно висока зношеність інфраструктури, відсутність достатніх
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бюджетних та приватних інвестиційних ресурсів, неефективна тарифна
політика, недосконалість системи державного регулювання на ринку
природних монополій.

 Не налагоджена чітка система обліку і регулювання споживання води і
тепла.

За таких умов триває зростання витрат тепла і води, зберігаються
тендендії зношення мережного господарства та обладнання.

Що зроблено для удосконалення системи управління галуззю?
Одним із основних напрямків реформування житлово-комунального

господарства було визначено удосконалення систем управління житлово-
комунального господарства. Дійсно, система управління була розбалансованою,
частина підприємств житлово-комунального господарства перебувала у
комунальній власності, частина перейшла у приватну, акціонувались природні
монополії. Це потребувало координації їхньої роботи на всіх рівнях, зверху до
низу.

Серед основних причин негараздів фахівці називають монополізм у
наданні житлово-комунальних послуг. За рахунок чого планується
створювати конкурентне середовище?

Одним із головних завдань, яке необхідно було вирішити в процесі
реформування – це поглиблення демонополізації житлово-комунального
господарства та розвиток конкурентного середовища на ринку послуг. Адже
лише завдяки конкуренції ми можемо говорити про якість послуг та їх
доступність за ціною.

В той же час, у плані надання послуг по обслуговуванню житлового
фонду, благоустрою і т.д. ринок залишається відкритим.

Щодо формування нових інституцій управління житловим фондом, то
процес запровадження визнаного в усьому світі інституту управителів
багатоквартирних будинків або керуючих житловим фондом компаній лише
розпочато.

Управителі будинків – це нове, добре забуте старе, але наділене великими
повноваженнями.

Служба Єдиного замовника – це відділена від ЖЕКа частина його
попередніх функцій, поєднана з функціями підрядника. Тому наше завдання
створювати такі структури, не розвалюючи, а використовуючи все, що можна
використати від попередніх організацій. Тобто, ні в якому разі не слід
ліквідовувати ЖЕКи, потрібно виділити від нього функції підрядника. ЖЕКи
виконували і будуть виконувати свої функції (якби не вони, ми б уже давно
втратили житловий фонд).

Таким чином, роботу по створенню ефективного власника житла
необхідно проводити виважено і розсудливо.

Слід зазначити, що фінансове становище підприємств житлово-
комунального господарства знаходиться у прямій залежності від тарифної
політики. А прибутковість підприємств перш за все обумовлюється
відповідністю встановлених тарифів їх повній вартості.
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На сьогоднішній день діючим законодавством норматив рентабельності
носить обмежувальний характер, не має економічного обґрунтування і стримує
розвиток підприємств. Згідно з чинним законодавством рівень рентабельності в
цілому по підприємству не повинен перевищувати 12 відсотків.

Зволікання із введенням економічно обґрунтованих тарифів негативно
позначається на розрахунках підприємств галузі за спожиті енергоносії.

Через нестабільну політичну ситуацію в країні не вдалося створити
сприятливих умов для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного
переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку
комунальної інфраструктури, а відтак створити передумови для забезпечення
населення житлово-комунальними послугами належних рівня та якості
відповідно до національних стандартів. Не припиняється значне погіршення
технічного стану комунальної інфраструктури.

З метою поліпшення ситуації в житлово-комунальному господарстві
11 червня 2009 року прийнято Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки».

У новому Законі України, який розроблено за результатами аналізу
виконання Загальнодержавної програми, уточнено основні завдання, строки їх
реалізації та обсяги видатків на фінансування Програми.

Мета державної житлової політики – забезпечення всіх умов, оскільки
досі одних добровільних заходів виявилося недостатньо, щоб у житлово-
комунальній галузі з’явився ефективний власник.

Яке ж основне завдання при реформуванні галузі?
Наше завдання – збалансувати інтереси споживачів і підприємств галузі.

Більш того, враховуючи те, що такого балансу сьогодні немає, а підприємства,
що надають  комунальні послуги, є монополістами і нерідко зловживають своїм
становищем, ми більше намагатимемось стати на захист прав споживачів
житлово-комунальних послуг. Сьогодні найбільше страждають пересічні
громадяни, які потерпають і від неякісних послуг, і від постійного зростання
цін, і від недосконалого законодавства. Але захищати споживача можна лише в
одному випадку – якщо він справно і чесно платить за спожиті послуги.
Людину, яка нехтує своїм обов’язком платити, захищати не можна. Безумовно,
соціальний захист, який держава надавала, був, є і буде, але це вже поступово
буде переводитись в працюючу систему адресних субсидій.

Дуже важливим завданням для нас буде формування ефективного
власника у житловому фонді. Допоки в будинку не буде господаря, який
пильно стежитиме за тим, які послуги йому надаються, зможе захистити свої
інтереси у суді, який буде знати, коли йому потрібно звернутися до комісії по
цінах, коли до Держспоживстандарту, а у якому випадку до мерії, доти люди і
страждатимуть від власної безпорадності. Наше завдання – максимально
стимулювати створення саме такого власника.

Зрозуміло, що не всі мешканці зможуть стати ефективними власниками,
тому Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
працює над Концепцією нової житлової політики, основна мета якої – дати
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людині право обирати собі формулу проживання і володіння тим житлом, в
якому вона проживає. Тобто, забезпечити реалізацію записаного в Конституції
права на житло. В цьому ж руслі відпрацьовуватимуться й інші документи,
починаючи з Житлового кодексу, якщо він нам потрібен у тому вигляді, який
пропонується, або це буде ряд інших необхідних законів.

Заходи щодо інституціонального та організаційного забезпечення
виконання органами місцевого самоврядування завдань

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2010-2014 роки

Найменування
завдання Найменування заходу Термін

виконання

1. Організація ефективного
управління, створення
системи державного
регулювання діяльності
суб’єктів господарювання у
сфері виробництва і надання
житлово-комунальних послуг

1.1. Проведення інвентаризації
комунального майна у сфері житлово-
комунальних послуг, створення реєстрів майнових
комплексів, що перебувають у власності
територіальних громад сіл, селищ, міст та спільній
власності територіальних громад районів

1.2. Удосконалення системи управління
житловим фондом

1.3. Стимулювання діяльності щодо
створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків:

1.3.1. Спрощення процедури створення та
реєстрації об¢єднань співвласників
багатоквартирного будинку, створення таких
об¢єднань за групами будинків, у новозбудованих
будинках - обов¢язково

1.3.2. Створення спеціалізованих
підрозділів (груп фахівців) по проведенню серед
населення організаційної роботи щодо створення
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків

1.3.3. Створення у кожному районному
центрі та містах обласного значення громадсько-
консультаційних центрів сприяння реформі
житлово-комунального господарства

1.3.4. Надання з місцевих бюджетів
одноразової фінансової допомоги у разі організації
об’єднання  на обладнання будинків приладами
обліку, фінансування робіт з капітального ремонту
житлових будинків

1.4. Укладання договорів про надання
житлово-комунальних послуг між споживачем та
їх виконавцем

2011

2010-2014

2010-2014

2010-2012

2010-2014

2010-2014

2010-2014

2010-2014
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1.5. Розробка програми будівництва
мережі регіональних полігонів ТПВ для різних
міст Чернігівської області з використанням
найефективніших європейських проектних рішень

1.7. Запровадження моніторингу якості
питної води та стану систем питного
водопостачання

1.8. Організація обліку громадян, які
користуються правом на соціальне житло і
перебувають у черзі на його отримання, надання
державної підтримки на придбання житла

2010-2014

2010-2014

2. Поглиблення
демонополізації житлово-
комунального господарства,
створення конкурентного
середовища на ринку
житлово-комунальних послуг

2.1. Складання і оприлюднення переліків
об’єктів житлово-комунального господарства, що
можуть бути корпоратизовані чи приватизовані
відповідно до закону

2.2. Підвищення ефективності управління
підприємствами житлово-комунального
господарства, залучення інвестицій за рахунок
передачі підприємств в оренду та концесію

2.3. Стимулювання розвитку ринку послуг
з управління житловим фондом, формування
інституту управителів майном житлового
комплексу та органів самоорганізації населення

2010-2014

2010-2014

2010-2014

3. Забезпечення
беззбиткового
функціонування підприємств
житлово-комунального
господарства

3.1. Забезпечення виконання вимог Закону
України „Про житлово-комунальні послуги“ в
частині відшкодування суб’єктам господарювання
різниці між затвердженим розміром тарифів та
економічно обґрунтованими витратами,
пов’язаними з наданням (виробництвом) житлово-
комунальних послуг та послуг з перевезень
пасажирів міськелектротранспортом

3.2. Сприяння запровадженню в населених
пунктах області програмних засобів автоматизації
розрахунків за житлово-комунальні послуги

3.3. Забезпечення оплати житлово-
комунальних послуг споживачами на рівні   100
відсотків

2010-2014

2010-2014

2010-2014

4. Технічне переоснащення
житлово-комунального
господарства, скорочення
питомих показників
використання енергетичних і
матеріальних ресурсів на
виробництво житлово-
комунальних послуг, у тому
числі створення дієвого і
прозорого механізму
стимулювання використання
альтернативних джерел
енергії та видів палива

4.1. Проведення енергетичного аудиту
територіальним управлінням державної інспекції з
енергозбереження по Чернігівській області на
підприємствах галузі

4.2. Сприяння розробленню та реалізації
інноваційних проектів у ЖКГ, спрямованих на
зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів,
впровадження прогресивних технологій і
створення баз даних новітніх технологій та
обладнання вітчизняного виробництва

4.3. Забезпечення оснащення наявного
житлового фонду будинковими засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії із

2010-2014

2010-2014

2010-2014
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залученням бюджетних коштів, а також коштів
інших джерел

4.4. Забезпечення розроблення і виконання
місцевих програм стимулювання економного
використання споживачами питної води і теплової
енергії

4.5. Розроблення і виконання стратегічних
планів розвитку житлово-комунального
господарства на середньострокову перспективу
(зокрема, планів капітальних інвестицій)

4.6. Поступове виведення з експлуатації
об’єктів житлового фонду, які перебувають в
аварійному стані. Запровадження моніторингу
аварійних об’єктів житла і комунального
господарства.

4.7. Забезпечення виконання капітального
ремонту житла, відновлення та ефективної
експлуатації ліфтового господарства,
впровадження сучасних систем автоматичного
пожежного захисту житлових будинків підвищеної
поверховості

4.8. Впровадження пілотних проектів з
переведенням підприємств житлово-комунального
господарства на альтернативні джерела енергії та
види палива

4.10. Розроблення схем оптимізації  тепло-,
водопостачання та водовідведення

2010-2014

2010-2011

2010-2014

2010-2014

2010-2014

2010-2012

5. Забезпечення організації
широкої громадської
підтримки державної
політики реформування і
розвитку житлово-
комунального господарства

5.1.Проведення інформаційних і
просвітницьких заходів з метою популяризації
реформи ЖКГ та інформування громадян і
представників ЗМІ про їх пріоритети, в тому числі
економії енергоресурсів в частині встановлення
приладів обліку води та теплової енергії

5.2. Організація громадських слухань,
засідань за круглим столом, конференцій,
семінарів, зустрічей тощо для вирішення місцевих
питань у сфері реформування і розвитку ЖКГ

5.3. Залучення громадськості, наукових та
ділових кіл до участі в розробленні та виконанні
регіональної та місцевих програм (заходів) з
реформування ЖКГ

2010-2014

2010-2014

2010-2014
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Порядок
співфінансування заходів Програми з державного бюджету

на 2010-2014 роки:
1. Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування заходів

щодо:
Ø реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального

ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та
водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування,
розвитку міського електротранспорту, спрямованих на технічне переоснащення
об’єктів житлово-комунального господарства;

Ø реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального
господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим
фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і
матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання
альтернативних джерел енергії та видів палива;

Ø забезпечення широкої громадської підтримки державної житлової
політики та реформування житлово-комунального господарства;

Ø розбудови інституційної системи щодо залучення інвестицій
міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної технічної
допомоги, спрямованих на реформування житлово-комунального господарства.

2. Фінансування Програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у
тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства,
здійснюється шляхом:

Ø цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів;
Ø часткового або повного відшкодування відсоткових ставок за

кредитами для реалізації проектів;
Ø повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами або

часткового погашення основної суми кредитів, що надаються суб’єктам малого
та середнього бізнесу, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків
для реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження у житлових будинках.

3. Рішення про виділення коштів на цілі, зазначені у розділі VII
Програми, приймається у разі, якщо:

Ø Підтверджено фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших
джерел, крім проектів, що реалізуються об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків, у такому співвідношенні:

у 2010-2011 роках:
Ø для проектів, що реалізуються в обласному центрі, - не менш як 70

відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
Ø для проектів, що реалізуються в містах обласного значення, - не менш

як 40 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
Ø для проектів, що реалізуються в інших населених пунктах, - не менш

як 10 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
у 2012-2014 роках:
Ø для проектів, що реалізуються в обласному центрі, - не менш як 100

відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
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Ø для проектів, що реалізуються в містах обласного значення, - не менш
як 70 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

Ø для проектів, що реалізуються в інших населених пунктах, - не менш
як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;

Ø підтверджено фінансування проектів з реконструкції та капітального
ремонту житлових будинків, в яких функціонують об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків та інші форми самоорганізації населення,
власниками  житлових та нежитлових приміщень у відповідних будинках не
менш як 10 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету у 2010
році, та не менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету
у 2011-2014 роках.

Кошти з державного бюджету спрямовуються місцевим бюджетам
цільовою субвенцією.

4. Порядок конкурсного відбору проектів з технічного переоснащення
об’єктів житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення
питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів під час
виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у сфері благоустрою і
комунального обслуговування, розвитку міського електротранспорту,
реконструкції і капітального ремонту житлових будинків, що фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету, встановлюється центральним органом
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

5. Кошти державного бюджету, передбачені цією Програмою, підлягають
щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування
проекту Державного бюджету України.

Головне управління житлово-комунального
господарства у Чернігівській області
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Діаграма №2 Динаміка стану
охоплення дітей дошкільною освітою

Діаграма №1

РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Основа майбутньої особистості закладається  в ранньому віці. Знання та
вміння, набуті в дитинстві, впливають на подальший життєвий шлях людини на
можливості її гармонійного розвитку. Саме тому необхідно приділити особливу
увагу забезпеченню рівного доступу до освіти в дошкільному віці.

6 липня 2010 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до
законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо
організації навчально-виховного процесу», яким передбачено обов’язковість
передшкільної освіти для дітей 5-річного віку.

Протоколом засідання Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010
року визначено, що до 1 вересня 2011 року не менше як 70 % дітей дошкільного
віку необхідно забезпечити дошкільною освітою. Персональну відповідальність
за виконання цього завдання
покладено на органи виконавчої
влади та місцевого
самоврядування.

На сьогодні в області
функціонує 361 дошкільний
навчальний заклад (Діаграма № 1),
у якому виховується 25 222 дітей, у
т.ч. у сільській місцевості – майже
4 тис. дошкільнят. Суспільним
дошкільним вихованням у дитячих
садках та навчально-виховних
комплексах охоплено 58,2 % дітей
(Діаграми № № 2, 3).

Упродовж останніх трьох
років удалося відновити діяльність
8 дошкільних навчальних закладів і
відкрити – 18. Шість дитячих
садків передано до комунальної
власності.

Найбільше закладів від-
крито в Менському (4), Чернігів-
ському, Козелецькому (по 3), Боб-
ровицькому, Городнянському, Ко-
ропському, Куликавському, Носів-
ському та  Щорському (по 2)
районах.

Найвищий показник охоп-
лення дітей суспільним дошкіль-
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Діаграма №3 Стан охоплення суспільним дошкільним вихованням
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ним вихованням у Варвинському (64,1) та Ічнянському (58,9) ра-йонах, містах
Чернігові (79,3%), Ніжині (74,9) Прилуки (69,1%).

Проте існуюча мережа дошкільних закладів не в повній мірі
задовольняє потреби територіальних громад і не сприяє отриманню усіма
дітьми якісної дошкільної освіти, оскільки 40 % дітей області не мають
можливості відвідувати дошкільні заклади.

Найнижчі ці показники в Чернігівському (27,3 %), Срібнянському(30,8 %)
та Ніжинському (32,6,6 %) районах.

Існує розбіжність між наданням  освітніх послуг для дітей міста і села.
Так, якщо у міській місцевості дошкільні заклади відвідує 70% дітей, то у
сільській – 28,5 %.

Водночас у сільській місцевості Городнянського району суспільним
дошкільним вихованням охоплено лише 17,6 % дітей, Корюківського – 20 %,
Чернігівського – 20,7 %.
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Діаграма №4 Динаміка народжуваності дітей
(за даними головного управління статистики у Чернігівській області)

У сільській місцевості Ріпкинського району дошкільні заклади
взагалі відсутні.

Протягом останніх 20 років в області закрито 436 дошкільних
навчальних закладів, найбільше з яких у Чернігівському – 36, Прилуцькому –
30, Новгород-Сіверському – 29, Городнянському – 25, Козелецькому – 24
районах..

На сьогодні тимчасово закритих, але юридично існуючих дошкільних
закладів, – 54, з них 23 – зовсім непридатні для користування, решту 31 –
необхідно відновити.

Найбільша кількість тимчасово закритих дитячих садків у сільській
місцевості Ріпкинського – 9, Ічнянського – 6, Менського – 7, Чернігівського – 5
районів.

У цілому є потреба у відкритті дошкільних навчальних закладів у всіх
районах і містах області. Дана проблема буде поглиблюватися через стійку
тенденцію до збільшення народжуваності, оскільки протягом останніх трьох
років у області народжувалось щорічно на 500 дітей більше.

Вкрай потребують будівництва дитячі садки в таких мікрорайонах
м. Чернігова, як Масани та П’ять кутів, у містах Носівка, Ніжин, Прилуки,
с. Конятин Сосницького району, с. Кинашівка Борзнянського району. Добудови
вимагають приміщення дошкільних навчальних закладів у с. Червоні
Партизани Носівського району, с. Вихвостів Городнянського району, м. Мена,
смт Козелець, смт. Березна Менського району та інші.
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Дедалі помітнішою стає тенденція до погіршення стану здоров’я дітей,
які виховуються у дошкільних навчальних закладах.

Порівняно з минулим роком захворюваність вихованців дошкільних
закладів області підвищилась, і в середньому по хворобі протягом року кожною
дитиною пропущено 10 днів (2008 рік – 9,3 дня).

Найгірший цей показник у Талалаївському, Семенівському, Щорському,
Чернігівському  районах і м. Чернігові та складає 21,5 дня; 13,3; 13,2; 13 та 13,6
днів відповідно.

Значного покращення потребує фізкультурно-оздоровча робота серед
дошкільнят, адже на даний час рівень її організації не відповідає вимогам і не
сприяє покращенню здоров’я дітей, про що свідчить аналіз захворюваності. Для
цього необхідно привести у відповідність до існуючих санітарно-гігієнічних
правил і норм обладнання ігрових, спортивних майданчиків дошкільних
навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та забезпечити у них
належну фізкультурно-масову роботу.

Щороку збільшується кількість дітей з психічними захворюваннями,
вродженими вадами розвитку, в тому числі й з відхиленнями генетичного
походження. У мм. Прилуки, Ніжин нагальною є потреба у відкритті
спеціальних груп для дітей із затримкою психічного розвитку, у м.Чернігові –
для дітей із дитячим церебральним паралічем, у мм. Мена, Ніжин – додаткових
спеціальних груп для дітей з порушеннями мови.

Спеціальні групи для дошкільнят відсутні в дошкільних навчальних
закладах 13 районів області (Бахмацькому, Бобровицькому, Городнянському,
Коропському, Куликівському, Носівському, Ніжинському, Прилуцькому,
Ріпкинському, Сосницькому, Срібнянському, Талалаївському, Чернігівському).

На сьогодні у 361 дошкільному закладі працює лише 191 медичний
працівник, у решті – медичний контроль забезпечується за допомогою  діючих
закладів охорони здоров’я. Покращенню ситуації сприятимуть нові Типові
штати, затверджені наказом МОНУ від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження
Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», відповідно до
яких у кожному дошкільному закладі передбачено введення посади медичного
працівника.

Здоров’я дитини залежить від організації харчування, в т.ч. і від
виконання фізіологічних норм. Краще організовано харчування  вихованців
дошкільних закладів Бобровицького, Щорського, Козелецького районів, м.
Ніжина, де виконання норм становить від 91 до 100 відсотків. Потребує уваги з
боку органів місцевого самоврядування організація харчування дітей у дитячих
садках Менського, Сосницького, Городнянського районів, де норми
виконуються від 66 до 75 відсотків.

Виконанню поставлених завдань сприятиме обласна цільова програма
розвитку дошкільної освіти на 2011–2017 роки, затверджена сесією обласної
ради в грудні 2010 року, якою передбачено за цей час відкриття 90 дитячих
садків та 55 додаткових груп, а протягом 2011 року – 20 дошкільних закладів та
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10 груп. Реалізація зазначеної програми в повній мірі забезпечить охоплення
суспільним дошкільним вихованням дітей регіону.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
04.11.2010 № 1055

І. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів

*Якщо режим роботи дошкільного навчального закладу менше 4-х годин (без організації харчування),
посади працівників шеф-кухаря, кухаря, підсобного робітника, комірника не вводяться. Кількість інших
штатних одиниць у дошкільних навчальних закладах з короткотривалим перебуванням дітей визначається
відповідно до тижневого навантаження кожного працівника .

Кількість штатних одиниць (максимальна) залежно від кількості груп
Найменува-
ння посад 1 2 0 1 2 3 4
Завідувач 1 1
Вихователь-
методист

- -
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Сестра
медична
старша

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Завідувач
господар-
ства

0,5 0,5 0,5

Заступник
завідувача
господарства
Діловод - -

0,25 0,5 0,5 0,5
Шеф-кухар* - -
Кухар* 1 1,5 1,5
Підсобний
робітник* 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 0,5 0,5
Комірник*

- - - - 0,25 0,25 0,25 0,5
Кастелянка

- 0,25 0,5 0,5
Машиніст із
прання та
ремонту
спецодягу
(білизни)

0,25 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5

Машиніст із
прання та
ремонту
спецодягу
(білизни) в
закладах, які
мають групи
з цілодобо-
вим пере-
буванням

0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 0,5
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Кількість штатних одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу залежно
від режиму роботи

4
години 9 годин 10,5

годин
12

годин
24

години

Найменування
посад

5-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

6-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

5-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

6-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

5-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

6-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

5-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

6-
де

нн
ий

ро
бо

чи
й

ти
ж

де
нь

Виховате-лі*
0,67 0,55 0,87 1,8 0,2 0,6 0,5 0,4 0,9

Помічник
виховате-ля для ді-
тей віком до 3-х ро-
ків

0,5 0,13 0,35 1,3 0,6 0,5 0,8 0,5 0,8

Помічник
виховате-ля для ді-
тей віком від 3-х
ро-ків

0,5
1,15 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5

*  У штатні одиниці вихователів враховано час для передачі зміни вихователями (20  хвилин кожного
дня).

1. Штати дошкільних навчальних закладів формуються з урахуванням
типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ
приміщень закладу.

2. Враховувати, що у дошкільних навчальних закладах чи окремих групах
може встановлюватись гнучкий режим роботи, який передбачає організацію
різнотривалого, у тому числі й цілодобового, перебування дітей, а також
функціонування чергових груп у вихідні, неробочі та святкові дні як при
шестиденному, так і при п’ятиденному робочому тижні.

3. При визначенні наповнюваності груп керуватись наказом Міністерства
освіти і науки від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)
компесуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-
інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції 06.03.2002 за № 229/6517 (із змінами).

4. Завідувачі одно- і двогруповими дошкільними навчальними закладами
(крім дошкільних навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей або
тих, які мають одну таку групу) працюють з дітьми в групі протягом 3-х годин
на день.

5. У штатних розписах дошкільних навчальних закладів передбачаються
посади:
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а) музичного керівника з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу
у дитячих садках і на кожну групу дітей віком від одного року і старше у яслах-
садках;

б) інструктора з фізкультури, керівника гуртка з розрахунку 0,125
штатної одиниці на одну групу;

в) практичного психолога з розрахунку:

Місто Село (селище)
чисельніст

ь груп
максималь

ний норматив
чисельності

чисельніс
ть груп

максималь
ний норматив
чисельності

до 7 0,5 до 4 0,5
7 і більше 0,75 4 і більше 0,75
9 і більше 1,0 6 і більше 1,0

Посада практичного психолога дошкільного навчального закладу
компенсуючого типу та комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп
компенсуючого типу, дошкільних навчальних закладів (дитячих будинків)
інтернатного типу, дошкільних навчальних закладів (центрів розвитку дитини)
вводиться з розрахунку не більше однієї штатної одиниці на навчальний заклад
за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету (для державних і
комунальних дошкільних навчальних закладів);

г) соціального педагога дошкільного навчального закладу (дитячого
будинку) інтернатного типу та центру розвитку дитини вводиться з розрахунку
не більше 1 штатної одиниці на навчальний заклад за рахунок коштів
загального фонду відповідного бюджету (для державних і комунальних
дошкільних навчальних закладів);

ґ) сестри медичної з дієтичного харчування дітей за умови режиму роботи
груп 9 і більше годин з розрахунку 0,25 штатної одиниці за наявності 2-4 груп;
0,5 штатної одиниці за наявності 5-9 груп; 1 штатна одиниця за наявності 10 і
більше груп;

д) прибиральника службових приміщень з розрахунку 0,5 штатної
одиниці на кожні 200 кв.м. При площі службових приміщень менше ніж 200
кв.м встановлюється 0,5 штатної одиниці.

6. У кошторисах дошкільних навчальних закладів передбачаються
видатки на оплату заміни працівників на період відпусток.

У межах цих асигнувань можуть бути введені додаткові посади
вихователів.

7. Якщо бухгалтерський облік ведеться не централізовано, то у штати
дошкільних навчальних закладів вводиться штатна одиниця посади бухгалтера
(головного бухгалтера).

8. У яслах-садках, які мають чотири і більше груп для дітей до 3-х років,
вводиться додатково 0,5 штатної одиниці посади сестри медичної на заклад.

9. Кількість робітників з комплексного обслуговування й ремонту
будівель визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності
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робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105.

У дошкільних навчальних закладах, що мають санітарно-очисні споруди,
вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель
з розрахунку 1 штатна одиниця на зміну з урахуванням кількості робітників,
передбачених цим пунктом.

Якщо опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального
господарства, то на опалювальний сезон вводяться посади машиністів
(кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, виходячи з таких
умов:

за наявності центрального опалення:
2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні на зміну в кожній – у

котельнях, що опалюються твердими видами палива з поверхнею нагріву котлів
понад 75 кв. м;

1 штатна одиниця оператора котельні на зміну – в котельнях з газовим
опаленням;

2 штатні одиниці оператора котельні на зміну – в котельнях  без
автоматики безпеки;

за наявності пічного опалення:
0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5

штатної одиниці на дошкільний навчальний заклад.
У дошкільних навчальних закладах з централізованим теплопостачанням

(ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна
одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за
наявності бойлерів та насосів – 1 штатна одиниця на зміну.

Посади робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачені
цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості
машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні і робітників з
обслуговування й ремонту будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1
штатна одиниця  на рік, у дошкільних навчальних закладах з кількістю груп від
1 до 4–0,5 штатної одиниці.

10. Посада машиніста із прання та ремонту спецодягу та білизни
вводиться у тих випадках, коли відсутня можливість користування послугами
комунальних пралень.

11. У дошкільних навчальних закладах за наявності автотранспортних
засобів (автобусів) вводиться посада водія з розрахунку 1 штатна одиниця на
транспортний засіб. За наявності гужового транспорту вводиться посада
конюха або возія з розрахунку 1 штатна одиниця на заклад.

12. За наявності холодильних установок, електроплит та інших
електронагрівальних приладів у дошкільних навчальних закладах, що мають 4 і
більше груп, вводиться 0,5 штатної одиниці посади слюсаря-електромонтера.

13. Посада двірника вводиться відповідно до встановлених
законодавством норм площі, що прибирається. У дошкільних навчальних
закладах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними
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насадженнями площею не менше 1,5 га, додатково може вводитися посада
садівника. У такому випадку посада двірника не вводиться.

14. Посада сторожа вводиться у дошкільних навчальних закладах, де
немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої
охорони, та їх кількість визначається відповідно до Міжгалузевих норм
чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004
№ 105.

15. У дошкільних навчальних закладах, які мають криті стаціонарні
басейни, вводяться посади:

інструктора з фізичної культури з розрахунку 0,25 штатної одиниці на
кожні 2 групи, з якими проводяться заняття з навчання плаванню;

сестри медичної, робітника з комплексного обслуговування і ремонту
приміщень, прибиральника службових приміщень, зайнятого прибиранням
басейнів, оператора хлораторної установки (за наявності хлораторної
установки) залежно від кількості груп, з якими проводяться заняття з навчання
плавання, від 4 до 8 – по 0,5 штатної одиниці, а за наявності 9 і більше груп
вводиться по 1 штатній одиниці.

16. Штатні нормативи працівників дошкільних відділень навчально-
виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній
навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний
навчальний заклад» розраховуються відповідно до цих штатних нормативів.

ІІ. Дошкільні навчальні заклади (групи) з цілодобовим перебуванням
1. У дошкільних навчальних закладах штат вихователів вводиться з

розрахунку їх роботи впродовж 14 годин на день.
2. У дошкільних навчальних закладах (яслах-садках), які мають 4 і більше

груп для дітей до 3-х років, за наявності ізолятора вводиться додатково штатна
одиниця помічника вихователя відповідно до штатних нормативів цих посад.

3. У дошкільних навчальних закладах (групах) з цілодобовим
перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні помічники вихователів
з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку довантажуються в
даному місяці до встановленої тижневої норми годин іншою відповідною
роботою.

4. У дошкільних навчальних закладах (дитячих садках):
Ø при шестиденному робочому тижні вводиться посада помічника

вихователя з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку – 2
штатні одиниці на кожні 2 групи; при п’ятиденному робочому тижні – 1,3
штатної одиниці на кожні 2 групи;

Ø у дитячих садках, які мають одну групу з цілодобовим перебуванням
дітей або кілька таких груп, розміщених по одній групі в різних приміщеннях
або які мають ізольовані входи знадвору, – відповідно 2 штатні одиниці
помічника вихователя на одну групу або 1,3 штатної одиниці на одну групу;

Ø у дитячих садках, які мають непарну кількість груп з цілодобовим
перебуванням дітей, в одній із груп посада помічника вихователя з режимом
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роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку вводиться за нормативами,
передбаченими для дитячих садків, що мають одну таку групу;

Ø в одногрупових дитячих садках з 12-годинним і цілодобовим
перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні вводиться додатково
0,14 штатної одиниці посади кухаря;

Ø у дитячих садках з 12-годинним і цілодобовим перебуванням дітей за
наявності 2-х і більше груп вводиться додатково по 0,5 штатної одиниці посади
кухаря; за наявності 6-ти і більше груп вводиться додатково 0,5  штатної
одиниці посади підсобного робітника.

5. У дошкільних навчальних закладах (яслах-садках):
Ø при шестиденному робочому тижні у закладах з цілодобовим

перебуванням вводиться посада помічника вихователя з режимом роботи з 19-ї
години вечора до 7-ї години ранку – 2 штатні одиниці на кожні 2 дошкільні
групи; при п’ятиденному робочому тижні – 1,3 штатної одиниці на кожні 2
дошкільні групи;

Ø у яслах-садках, що мають одну групу для дітей до 3-х років, посада
помічника вихователя з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години
ранку вводиться: при шестиденному робочому тижні – в кількості 1,6 штатної
одиниці; при п’ятиденному робочому тижні – 1,3 штатної одиниці;

Ø у яслах-садках з цілодобовим перебуванням, що мають кілька
дошкільних груп з цілодобовим перебуванням дітей, але розміщених по одній
групі в різних будинках або які мають ізольовані входи з вулиці,  а також в
одній із груп ясел-садків, які мають непарну кількість дошкільних груп з
цілодобовим перебуванням, посада помічника вихователя з режимом роботи з
19-ї години вечора до 7-ї години ранку вводиться відповідно 2 штатні одиниці
або 1,3 штатної одиниці на одну групу;

Ø у яслах-садках,  що мають одну групу для дітей до 3-х років і одну
групу для дітей дошкільного віку з цілодобовим перебуванням, для
обслуговування обох груп у вечірній і нічний час до штатного розпису посада
помічника вихователя, передбаченого для груп з 12-годинним перебуванням,
додатково вводяться 2 штатні одиниці посади помічника вихователя. Штатні
одиниці посад помічника вихователя з режимом роботи з 19–ї години вечора до
7–ї години ранку у цих випадках не вводяться;

Ø у яслах-садках з 12-годинним і цілодобовим перебуванням дітей
вводиться додатково: 0,5 штатної одиниці посади підсобного робітника за
наявності 4-8 груп; 1 штатна одиниця посади підсобного робітника за наявності
9 і більше груп.

ІІІ. Спеціальні та комбіновані дошкільні навчальні заклади
1. Для дітей з порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумовою

відсталістю, затримкою психічного розвитку вводиться додатково посада
помічника вихователя з режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години
ранку на кожну групу з цілодобовим перебуванням дітей – 2 штатні одиниці
при шестиденному робочому тижні і 1,3 штатної одиниці при п’ятиденному
робочому тижні.
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2. Дітей з порушеннями слуху у дошкільних навчальних закладах з
цілодобовим перебуванням вводиться штатна одиниця  помічника вихователя з
режимом роботи з 19-ї години вечора до 7-ї години ранку за нормами,
передбаченими для дошкільних навчальних закладів (ясел-садків), що мають
дошкільні групи з цілодобовим перебуванням дітей, розміщені по одній групі в
різних приміщеннях.

3. Для дітей з порушеннями мови вводиться по 1 штатній одиниці
учителя-логопеда на кожну таку групу.

4. Для дітей з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з
розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку, у яких виявлено
мовленнєві порушення, вводиться 1 штатна одиниця учителя-логопеда  на
кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ринолалія, заїкуватість,
загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія) або на кожні 12 дітей з
фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислалією.

5. Для дітей з порушеннями слуху, зору, з розумовою відсталістю, із
затримкою психічного розвитку вводиться 1 штатна одиниця посади вчителя-
дефектолога на кожну таку групу.

6. Для дітей з порушеннями зору за наявності лікувального кабінету
вводиться посада сестри медичної лікувального кабінету – 0,125 штатної
одиниці на одну групу, але не більше 1 штатної одиниці на заклад.

7. Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату вводиться посада
сестри медичної з масажу та сестри медичної з лікувальної фізкультури – по
0,125 штатної одиниці на одну групу, але не більше ніж по одній штатній
одиниці на заклад.

8. Для дітей з порушеннями слуху, зору за наявності відповідної слухової
чи офтальмологічної апаратури вводиться посада техніка з експлуатації та
ремонту устаткування – 0,5 штатної одиниці на кожні три групи.

9. У дошкільних навчальних закладах  для проведення лікувально-
оздоровчої роботи вводиться додатково посада лікаря (лікаря-педіатра або
вузького спеціаліста залежно від типу закладу) та медсестри з фізіотерапії – по
0,125 штатної одиниці на одну групу.

IV. Санаторні та комбіновані дошкільні навчальні заклади
1. Для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після

виліковування від туберкульозу, які мають групу (групи) дітей до 3-х років,
кількість посад помічників вихователів з режимом роботи з 19-ї години вечора
до 7-ї години ранку збільшується  на 0,14 штатної одиниці  на кожну штатну
одиницю цих посад.

2. У дошкільних навчальних закладах компенсуючого типу (санаторні,
спеціальні) вводиться додатково посада вихователя-методиста – 0,5 штатної
одиниці за наявності 4-7 груп у яслах-садках і 0,5 штатної одиниці за наявності
4-5 груп у дитячих садках, 1 штатна одиниця за наявності 8 груп у яслах-садках
і 1 штатна одиниця за наявності 6 груп у дитячих садках.

3. У дошкільних навчальних закладах з латентною туберкульозною
інфекцією та після виліковування від туберкульозу незалежно від наявності
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можливості користуватися послугами  пралень вводиться 1 штатна одиниця
посади машиніста із прання та ремонту спецодягу на заклад.

4. У дошкільних навчальних закладах для проведення лікувально-
оздоровчої роботи вводиться додатково посада лікаря (лікаря-педіатра або
вузького спеціаліста залежно від типу закладу) та медсестри з фізіотерапії – по
0,125 штатної одиниці на одну групу.

Управління освіти і науки облдержадміністрації
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ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР).
Текст Закону містить низку положень, які регламентують повноваження

відповідних рад та їх виконавчих органів, зокрема, у сфері культури.
Стаття 17 1 розділу Закону визначає, що відносини органів місцевого

самоврядування з установами, що перебувають у комунальній власності
територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності
та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Стаття 26 2 розділу Закону «Виключна компетенція сільських,
селищних, міських рад» визначає, що виключно на пленарних засіданнях рад
вирішуються питання затвердження програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 32 «Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту» до відання виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад відносить у якості власних (самоврядних) повноважень з-поміж
інших:

Ø управління закладами культури, які належать територіальним
громадам або передані їм, організація їх матеріально-технічного та фінансового
забезпечення;

Ø вирішення питань про надань професійним творчим працівникам на
пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та
лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

Ø сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,
інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

Також Законом визначені такі делеговані повноваження виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад: вирішення питань про надання
неповнолітнім студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і
пільгове користування об’єктами культури а також визначення порядку
компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на
пільгових умовах.

2. Основним профільним Законом у сфері культури є Закон
України «Про культуру» (від 14 грудня 2010 року № 2778-VI).
Основною метою Закону України «Про культуру» є вдосконалення

діючих механізмів реалізації державної політики та правових відносин у сфері
культури, а саме:

Ø правове окреслення засад, цілей, основних механізмів державної
політики щодо підтримки розвитку культури;

Ø визначення основних прав громадян у сфері культури та шляхів їх
забезпечення з боку держави;

Ø окреслення специфічних для культурної сфери правових підстав
діяльності закладів, підприємств, організацій культури різних форм власності, а
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також діяльності професійних творчих працівників та працівників культури,
зокрема – засад і механізмів соціального захисту цих категорій працівників.

В новому законі вперше визначено такі важливі терміни, як «базова
мережа закладів культури», «вітчизняний культурний продукт», «культурна
діяльність», «культурні блага», «культурно-мистецький проект», «культурний
простір України» та ін.

Визначено основні засади державної політики та пріоритети у сфері
культури. Серед них:

Ø визнання культури одним з основних факторів самобутності
українського народу;

Ø забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної
власності, авторських та суміжних прав;

Ø захист і збереження культурної спадщини як основи культури;
Ø гарантування прав громадян у сфері культури;
Ø визнання естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом

розвитку культури;
Ø забезпечення діяльності базової мережі закладів культури;
Ø підтримка вітчизняного виробника у сфері культури;
Ø забезпечення розвитку міжнародного культурного співробітництва.
У законі сформульовано права і обов’язки громадян у сфері культури,

зокрема право на доступ до культурних цінностей та культурних благ, свободу
творчості, об’єднання у творчі спілки і національно-культурні товариства,
збереження і розвиток культурної самобутності українського народу, здобуття
культурно-мистецької освіти.

Згідно із законом фізичні і юридичні особи зобов’язані дбати про
збереження народних традицій та примноження національного культурного
надбання, поважати культуру, мову і звичаї українського народу.

Документ містить положення, в яких визначаються та конкретизуються
основні види культурної діяльності, а також способи їх державної підтримки.
Окремі статті присвячено створенню єдиного культурного простору України,
що передбачає і забезпечення охорони культурної спадщини, і повернення
незаконно вивезених з території України культурних цінностей, і підтримку
вітчизняних виробників у сфері культури. Визначено також об’єкти
культурного призначення, що не підлягають приватизації. Серед них – об’єкти,
занесені до Державного реєстру національного культурного надбання України,
пам’ятки археології, документи Державного бібліотечного фонду України,
пам’ятки державної частини Музейного фонду України тощо.

У законі окреслено зміст і засади функціонування базової мережі закладів
культури, що забезпечує розвиток сфери культури, всіх жанрів і видів
мистецтва, а також цілісність національної культури.

Визначено рівні базової мережі закладів культури, способи її
формування, джерела та основні механізми фінансування сфери культури,
забезпечення її господарської діяльності, в основу яких покладено принцип
багатоканального фінансування культурної сфери (з бюджетів різних рівнів,
власних зароблених коштів, благодійних та меценатських пожертв тощо).
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3. Розділ VI Закону «Соціальні гарантії працівників у сфері
культури»
Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівників у сфері культури
Ø оплата праці у сфері культури має забезпечувати створення належних

матеріальних умов для ефективної самостійної творчої діяльності працівника,
підвищення престижності професії, сприяти підвищенню його кваліфікації,
стимулювати залучення талановитої молоді до діяльності у сфері культури;

Ø заробітна плата працівника у сфері культури, педагогічного
працівника закладу освіти сфери культури складається з посадового окладу
(тарифної ставки), надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь,
вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах
культури, закладах освіти сфери культури, інших надбавок та доплат, премій,
винагород за творчу діяльність, передбачених законодавством;

Ø умови оплати праці працівників у сфері культури державних і
комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури визначаються
Кабінетом Міністрів України;

Ø працівникам у сфері культури, які працюють у державних і
комунальних закладах культури, держава забезпечує:

Ø роботу на повну тарифну ставку;
Ø створення належних умов праці, її оплату;
Ø правовий, соціальний, професійний захист;
Ø призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства;
Ø інші гарантії, встановлені законом.
Ø Працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів

освіти сфери культури, які працюють у державних і комунальних закладах
культури, мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної
відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для
вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах і
порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Ø Працівники державних і комунальних закладів культури,
педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у
сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше
працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти
сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них, мають право на
безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідно до
законодавства.

Ø Працівникам державних і комунальних закладів культури,
педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури, які працюють у
сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше
працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти
сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них, держава
забезпечує відповідно до законодавства безоплатне користування житлом з
опаленням і освітленням у межах установлених норм.
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Частина 1 статті 29 Закону набирає чинності з 1 січня 2011 року, частина
2 статті 29 – з 1 січня 2012 року та частина 3 статті 29 набирає чинності з 1
січня 2013 року.

4. Бюджетний Кодекс України, прийнятий 8 липня 2010 року
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011

рік».Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ».

6. Наказ Мінкультури і туризму України від 18.10.2005р. № 745
«Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної
тарифної сітки» та зміни до нього від 11.10.2007р. № 67;

7. Постанова КМУ від 17.05.2002 № 659 «Про затвердження переліку
груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та
напрямів використання».

Терміни, які наведені у вищезазначених нормативних документах та
використовуються у роботі:

Ø бюджетні установи – це органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку,
що повністю утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету.
Бюджетні установи є неприбутковими;

Ø бюджети місцевого самоврядування – бюджети територіальних
громад, сіл, селищ, міст (у т.ч. районів у містах) та їх об’єднань, що
створюються згідно з законом;

Ø власні надходження бюджетних установ – кошти, отримані в
установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг,
виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від
реалізації продукції чи майна та іншої діяльності;

Ø кошторис – основний плановий документ бюджетної установи, яким
на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання
надходжень і надаються бюджетні асигнування на взяття бюджетних
зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх
функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних
призначень. Кошторис складається на початок бюджетного року.

8. Закон України «Про охорону праці» від 23.09.1999р.
9. В роботі по додержанню правил пожежної безпеки закладів

культури слід керуватися збірником нормативних документів та вимог з питань
пожежної безпеки Закону України «Про пожежну безпеку».

10. Для визначення технічного стану будівель, споруд закладів
культури керуватися постановою Кабінету Міністрів від 05.05.1997 №409
«Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель і споруд та
інженерних мереж» та наказом Держкоммістобудування України,
Держнаглядохоронпраці України і Держкомжитлокомун-госпу України від
08.07.1997 № 108/177/49.

Обстеження будівель на предмет придатності їх подальшого
використання за цільовим призначенням (або визначення аварійності)
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здійснюється спеціалізованою організацією, яка має ліцензію і статус на цей
вид робіт.

Клубні заклади
На сьогодні основним нормативним документом щодо забезпечення

членів територіальних громад клубними закладами є постанова Кабінету
Міністрів від 12 листопада 1998 року № 1775 «Про нормативи забезпечення
населення клубними закладами», у якій, зокрема, зазначається:

На території кожної сільської, селищної, міської ради має функціонувати
як мінімум один (базовий) клубний заклад. Кількість місць у ньому
визначається відповідно до сумарної чисельності населення всіх населених
пунктів, що знаходяться на території ради, та наведеного нормативу.

У населених пунктах з кількістю жителів до 200 чоловік запроваджується
культурне обслуговування жителів базовим або найближчим клубним
закладом.

У населених пунктах з кількістю жителів понад 200 чоловік,
розташованих далі ніж 5 км від базового (найближчого) клубного закладу, має
діяти свій клубний заклад.

Ці нормативи запроваджуються як орієнтовний напрям організації
системи культурного обслуговування населення міст, селищ, сіл та не
обмежують ініціативи місцевих державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування.

Основним нормативним документом, який визначає напрямки роботи,
функції, головні завдання, види діяльності та організаційно-правові засади
діяльності клубних закладів є положення «Про клубний заклад», яке
затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради та погоджується з
начальником відділу культури і туризму райдержадміністрації чи міської ради.

Основними завданнями клубного закладу є:
Ø сприяння процесам відродження і розвитку національної культури та

культур інших національних груп, що проживають на території села (селища,
міста);

Ø розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її
видів та жанрів, розкриття творчих здібностей і обдаровань людей;

Ø створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння
ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку та основі
вивчення потреб різних верств населення;

Ø створення умов для індивідуальної і колективної народної творчості.
Для виконання цих завдань заклад здійснює: впровадження сучасних

моделей та форм культурно-дозвіллєвої діяльності; створення фольклорних,
музичних, театральних, хореографічних, естрадних та інших художніх
колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами різних
напрямків; підготовку та проведення тематичних, театрально-концертних,
ігрових, спортивних, танцювально-розважальних, обрядових, сімейних та
інших заходів і програм;

проведення державних, народних, сучасних свят та обрядів, виставок
самодіяльних художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва тощо.
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У своїй соціально-творчій діяльності заклад має право: відкривати
різноманітні дозвіллєві об’єкти: вітальні, «світлиці», кафе, більярдні, кіоски,
магазини та інші об’єкти соціально-дозвіллєвого та комерційного призначення;
проводити на платній основі масові заходи, в т.ч. дискотеки, концерти, вечори,
дні сімейного відпочинку тощо; виконувати соціально-культурні та творчі
замовлення від органів місцевої влади, громадських, політичних організацій,
підприємств, приватних осіб на проведення різноманітних свят, обрядів,
сімейних урочистостей тощо; надавати послуги по прокату культурного,
спортивного інвентарю, звукової апаратури та іншого обладнання.

Ліквідація та реорганізація закладу здійснюються за рішенням сільської,
селищної, міської ради з обов’язковим погодженням з відділом культури
райдержадміністрації.

Заклад вважається створеним з моменту прийняття рішення та
затвердження Положення органом місцевого самоврядування.

Майно та кошти закладу є власністю територіальної громади села
(селища, міста).

Заклад, згідно з власними повноваженнями, користується закріпленим
майном та забезпечує його раціональне використання і збереження.

Джерелами фінансування закладу є кошти місцевого бюджету та
надходження, отримані від різноманітних видів соціально-творчої діяльності, в
т.ч. від продажу квитків, реалізації творчої продукції тощо.

Заклад має право в установленому законом порядку отримувати
матеріальні цінності, користуватися грошовою допомогою від окремих
підприємств, організацій, благодійних і громадських фондів, окремих осіб.

Надходження від платних послуг використовуються на господарське
утримання приміщень, заробітну плату як штатним, так і позаштатним
спеціалістам, придбання обладнання та інвентарю, проведення масових заходів.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює завідуючий (директор),
який призначається та звільняється з посади сільським головою з погодженням
з відділом культури і туризму райдержадміністрації, міської ради.

Керівник закладу культури щорічно звітує на сесії ради про роботу
клубного закладу.

Штатний розпис, кошторис на видатки та утримання закладу
затверджуються сільським (селищним, міським) головою. Права та обов’язки
керівника закладу визначаються посадовими інструкціями і затверджуються
сільським головою та погоджуються відділом культури і туризму
райдержадміністрації. Заклад планує свою діяльність відповідно до потреб та
запитів населення, за погодженням з сільським (селищним, міським) головою.

Творчі працівники закладу призначаються з звільняються головою
сільської (селищної, міської) ради за погодженням з відділом культури
райдержадміністрації, а технічні працівники – сільським (селищним, міським)
головою за поданням керівника закладу.

Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, щорічно звітує перед
населенням, подає статистичний і текстові звіти відділу культури і туризму
райдержадміністрації, міської ради.
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6 вересня 2005 року була прийнята постанова Верховної Ради України
№ 2794-IV «Про недопущення закриття об’єктів соціально-культурного
призначення в сільській місцевості» без відповідного рішення територіальної
громади.

При постійному зменшенні чисельності населення в окремих населених
пунктах області органи місцевого самоврядування продовжують утримувати
понад нормативи заклади культури, не маючи на це фінансових можливостей.

Питання, вирішення яких залежить від місцевих керівників:
Ø приведення приміщень закладів культури, їх прилеглих територій в

належний стан;
Ø підготовка до роботи взимку (забезпечення паливом, ремонт

опалювальних систем, встановлення обігрівачів, груб тощо); в разі
неможливості здійснення цієї роботи – організація роботи закладу культури в
приміщенні, яке опалюється (школи, сільська рада та ін.);

Ø наочне оформлення установ культури, обов’язкова державна
символіка та символіка Чернігівської області. В кожному закладі повинна бути
вивіска (Герб, Україна, Чернігівська область, будинок культури (клуб) села ___,
____ району), розпорядок роботи, план роботи, затверджений головою сільської
ради, графік роботи гуртків тощо;

Ø залучення позабюджетних коштів на утримання установ культури
(оренда приміщення, відкриття кафе, барів). Є приклади здачі частини
закладів культури в оренду, коли приватні підприємці відкривають не тільки
магазини, перукарні, майстерні, дискотеки, а й проводять ремонти і благоустрій
приміщень, забезпечують їх опалення;

Ø обов’язкова співпраця з відділом культури і туризму
райдержадміністрації, міської ради з питань призначення (звільнення)
працівників культури, організації їх діяльності, проведення атестації.

Бібліотечна справа
Законом України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу» визначено

обов’язки держави з підтримки публічних бібліотек, соціальні гарантії
бібліотечних працівників. 21 травня 2009 року Верховною Радою України
прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу». Закон спрямований на розширення функцій
бібліотек різних рівнів, конкретизацію порядку формуванню бібліотечних
функцій.

Кількість бібліотек та штати централізованих бібліотечних систем
визначаються нормативними документами:

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 510 «Про
мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними
бібліотеками в Україні» (як мінімум одна загальнодоступна  бібліотека на
території сільської (селищної) ради з числом жителів від 500 чоловік).

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1061 «Про
доповнення пункту 1 мінімальних соціальних нормативів забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні» (наявність загальнодоступної
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бібліотеки або нестаціонарних форм обслуговування (бібліотечний пункт,
пересувна бібліотека) для населених пунктів із населенням до 500 жителів).

Положення про централізовану бібліотечну систему, затверджений
Наказом Міністерством культури і мистецтв України від 20.11.2010 № 709.
Документ закріплює об’єднання бібліотек за адміністративно-територіальним
принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного
використання бібліотечних ресурсів. ЦБС підпорядкована відділу культури
місцевої адміністрації, є юридичною особою, має власну печатку і особистий
рахунок, фінансування з районного (міського) бюджету, єдиний фонд, єдиний
штат працівників.

Наказ МКТ від 15.03.1979 № 253 «О введении временных типовых
штатов централизованных библиотечных систем» (визначає навантаження по
всіх відділах ЦБ, б/філії ).

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені
Наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 № 1631/0/16-
08. Призначені для визначення штатної кількості працівників бібліотек,
планування роботи, видачі нормованих завдань бібліотек.

Закон «Про бібліотеки» накладає обмеження на приватизацію або
ліквідацію бібліотек, водночас на практиці  недотримання чинного закону –
поширене явище.

Засновниками ЦБС є районні чи міські ради, відділ культури РДА
(міськвиконкому) виконує повноваження виконавчого органу. Саме ради мають
право приймати рішення про реорганізацію бібліотеки, розпоряджатися її
майном, але доцільність такого рішення визначається із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

На підставі тлумачень Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Бюджетного кодексу в Україні розпочалися процеси ліквідації районних
централізованих бібліотечних систем, що справили негативний вплив на
функціонування ЦБС в цілому. На відміну від радянських, чинні нормативно-
правові акти не закріплюють обов’язковість об’єднання публічних бібліотек на
рівні району (міста) в ЦБС.

Оскільки бібліотеки-філії при децентралізації переходять у відання
відповідних сільських рад, вони набувають статусу сільських бібліотек і
знаходяться у комунальній власності територіальної громади, отже, повністю
залежать від сільського бюджету, розуміння місцевою владою культурних
пріоритетів.

Виникає питання оплати працівників. До четвертої, найнижчої групи
оплати праці, бібліотеку можна віднести лише при наявності 10,0  тис
середньорічної кількості користувачів та 210,0 тис книговидач. Жодна сільська
бібліотека не матиме таких показників, тому посадові оклади повинні
встановлюватися на 10% нижче посадових окладів, передбачених для
аналогічних працівників четвертої групи.

Постановою колегії Міністерства культури і туризму України від
20.11.2006 № 11/3 «Про моделі бібліотечного обслуговування населення у
сільській місцевості з урахуванням сучасної економічної та соціокультурної
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ситуації» окреслені рекомендації управлінням культури і туризму обласних
державних адміністрацій щодо збереження діючої мережі централізованих
бібліотечних систем та їхніх сільських бібліотек-філій, не допущення процесу
децентралізації, закриття та ліквідації сільських бібліотек-філій, їх переведення
до сфери управління сільських рад.

Сьогодні  проблемами у бібліотечній справі постали оптимізація мережі
бібліотек із забезпеченням її відповідною нормативно-правовою базою та
соціальними стандартами бібліотечного обслуговування. Можливість
об’єднання шкільної та публічної бібліотеки викликає багато протиріч.

Насамперед, ці установи являються різними за типами, функціями та
завданнями. Соціокультурні функції публічних бібліотек не можуть бути
поєднані з потребами навчально-виховного процесу в школі. Формальне
розміщення бібліотеки в школі без надання великого приміщення, окремого
входу для читачів суперечить і санітарним нормам.

Щоб зберегти бібліотеку як важливий культурно-освітній, виховний та
інформаційний центр, необхідні спільні зусилля всіх гілок влади, збільшення
фінансування, захищеність відповідних статей у державному та місцевих
бюджетах.

Нормативно-правова база для селищних/сільських голів по питаннях
охорони культурної спадщини:

Охорона об’єктів культурної спадщини передбачена законодавством
України та є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Органом охорони культурної спадщини у
Чернігівській області є головне управління культури, туризму і охорони
культурної спадщини облдержадміністрації. Уповноваженими органами
охорони культурної спадщини на місцях є управління/відділи культури і
туризму райдержадміністрацій та міських рад.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону культурної
спадщини» пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно
забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на
інші місця.

Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як
виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови
проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки
(обміри, фотофіксація тощо) та тільки за погодженням з органом охорони
культурної спадщини.

Сільські ради, на території яких знаходяться пам’ятки культурної
спадщини виступають їх користувачами. Відповідно до ст. 23 вищезазначеного
Закону усі власники пам’яток, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини
чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм
власності на ці обєкти зобов’язані укласти з відповідним органом охорони
культурної спадщини охоронний договір.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані
утримувати  пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт,
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захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до Закону
України «Про охорону культурної спадщини» та охоронного договору.

Забороняється змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів,
робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без
дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або
уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи
управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної
спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована
пам’ятка.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону культурної
спадщини» будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть
призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної
спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за
рахунок коштів замовників зазначених робіт.

Роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються
за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної
спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

За недодержання вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства
передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність відповідно до
ст. 43-47 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Відповідно до ст.43 Закону України «Про охорону культурної спадщини»
за незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи
підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини, а також за умисне
незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної
спадщини чи їх частин винні особи притягаються до кримінальної
відповідальності відповідно до закону; «…за ухилення власника пам’ятки або
уповноваженого ним органу від підписання охоронного договору або
порушення ним режиму використання пам’ятки – у розмірі від ста до тисячі
неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

Тому голови селищних та сільських рад зобов’язані перевіряти осіб, які
проводять на їх території археологічні розвідки, розкопки, інші земляні чи
підводні роботи на предмет наявності дозвільних документів, а саме:
Відкритого листа виданого Інститутом археології НАН України та дозволу
Держкультурспадщини, які повинні бути зареєстровані в головному управлінні
культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації
(потрібно перевірити достовірність документів зателефонувавши до головного
управління – 698-092). Про зазначені роботи обов’язково повідомляти органи
УСБУ, УМВС у районі (місті).

Головне управління культури, туризму і
охорони культурної спадщини

 обласної державної адміністрації
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО
ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Стратегічним напрямком державної політики є боротьба зі злочинністю ,
зміцнення правопорядку в країні. Проте, для успішного виконання
правоохоронних завдань необхідно не лише цілеспрямовані  професійні та
високоорганізовані дії з боку владних структур і сил правопорядку, але й
консолідація зусиль громадськості.

Для того, щоб громадяни  змогли у повному обсязі реалізувати своє
прагнення допомагати правоохоронцям у підтримці порядку в державі в грудні
2000 року був прийнятий Закон України «Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону».

Таким чином, в Україні створена і діє відповідна правова база, що регулює
діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку та
профілактики правопорушень, визначені права і обов’язки членів цих формувань,
порядок організації їх роботи, поступово накопичується позитивний досвід
співпраці працівників ОВС з населенням.

Добровільні помічники не тільки допомагають органам місцевого
самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади,
посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і
злочинів, захищають життя та здоров’я громадян, вони рятують людей, їх майно
під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин, проводять
індивідуально-профілактичну роботу з особами, схильними до вчинення
протиправних дій, сприяють органам місцевої влади у забезпеченні благоустрою
територій міст, інших населених пунктів, охороняють природу та історичні
пам’ятники, забезпечують безпеку дорожнього руху, проводять роз’яснювальну
роботу серед населення.

Для впровадження в життя вимог Закону України «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону», забезпечення розвитку
партнерських відносин між міліцією і населенням в органах внутрішніх справ
існують посади інспекторів по зв’язках з громадськістю.

Діючим законодавством та підзаконними актами України члени
громадських формувань наділені широкими повноваженнями в правоохоронній
діяльності. Коло цих повноважень ні чим не менше повноважень працівників
міліції. Вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення
адміністративних правопорушень і злочинів, перевіряти документи, що посвідчує
особу, доставляти до органів внутрішніх справ, штабу ДНД, осіб, які вчинили
злісну непокору, входження до громадських місць (клубів, кінотеатрів, стадіонів)
для переслідування правопорушника, оглядати транспортні засоби, перевіряти
документи у водіїв, відстороняти від керування транспортом злісних порушників
Правил дорожнього руху та інші – це вагомі повноваження.

Насамперед, стаття 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення надає право представникам цих формувань складати протоколи
на громадян, що вчинили адмінправопорушення 10 видів.

Стаття 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення захищає
членів громадських формувань від злісної непокори їх законному розпорядженню,
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прирівнює ці вимоги до вимог працівника міліції і встановлює відповідальність у
вигляді штрафу, виправним роботам до 2-х місяців, або адмінарешту до 15 діб.

На відміну від інших громадян держава гарантує захист життя, здоров’я,
гідність члена громадського формування, що передбачено статтями
Кримінального Кодексу України. Зокрема за опір (ст.ст. 188, 188-1), образу
(ст.ст. 189,189-1), та посягання на життя члена громадського формування (ст. 190-
1), як безпосередньо у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з охороною громадського
порядку, так і взагалі при виконанні ним своїх обов’язків з охорони громадського
порядку наступає кримінальні відповідальність.

Щоб мати такий захист, громадяни повинні стати членами громадських
формувань. Це потрібно працівникам  великих підприємств, де підтримується
висока дисципліна, ведеться боротьба з дрібними крадіжками, працівникам
виконавчих органів, бюджетних організацій і комунальних служб, адміністраціям
ринків, студентам, які бажають щоб у них в гуртожитках був належний порядок.

Законом «Про участь громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону» (ст. 14) передбачено, що члени цих формувань мають право
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального
захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
Порядок придбання, видачі цих засобів та їх зберігання визначається
Міністерством внутрішніх справ України. Все це відповідними наказами по
міністерству визначено, більш того, Наказом по міністерству внутрішніх справ
членам громадських формувань з охорони громадського порядку надано право
придбання газової зброї та зброї з гумовими кулями. Що теж може викликати
певну зацікавленість. Правова база для розвитку та дій громадських формувань в
державі достатня. Справа лише за організацією відповідної роботи на місцях.

На сьогоднішній день в області зареєстровано 228 громадських формувань з
охорони громадського порядку, загальною чисельністю 3571 член. В сільській
місцевості нараховується 197 громадських формувань, до складу яких входить
2521 громадянин.

У 2010 році було створено ще 3 громадських формування: 1 на території
Талалаївського району та 2 на території Менського району.

За участю членів громадських формувань у 2010 році проведено 1009 рейдів
та відпрацювань населених пунктів області, затримано та притягнуто до
адміністративної відповідальності 704 правопорушники, розкрито 970 злочинів.

Розглядаючи проблему побутової злочинності, доводиться визнати, що сьогодні
вона набула статусу соціального явища, успішність подолання якого залежить від
багатьох факторів. Так склалося, що сім’я зараз залишається практично сам на сам зі
своїми проблемами. Виховний вплив трудових колективів, громадськості,
навчальних закладів майже відсутній. Матеріальні нестатки, безробіття в багатьох
сім’ях створюють несприятливий мікроклімат, що призводить до скоєння
правопорушень або ж злочинів. В 2002 році прийнято Закон України «Про
попередження насильства в сім’ї», згідно якого на органи місцевого самоврядування
(в першу чергу, служби соціального захисту, сім’ї та молоді, по роботі з
неповнолітніми і т.д.) та МВС покладено обов’язки щодо спільної роботи по
попередженню насильства в сім’ї, але на практиці цією проблемою в основному
займаються тільки дільничні інспектори міліції.
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Відсутня належна ініціатива з боку органів місцевого самоврядування щодо
створення кризових центрів та центрів медико-соціальної допомоги для жертв
насильства, консультативних пунктів, дорадчих кімнат, батьківських шкіл, центрів
сім’ї, сімейних клубів. Головна мета цих закладів – налагодження сімейних
стосунків, підготовка молоді до сімейного життя, Виховання культури поведінки,
запобігання стресам та конфліктним ситуаціям в сім’ї.

Не втрачає своєї злободенності проблема соціальної реабілітації осіб, які
повернулися з місць позбавлення волі. Стимуляція повернення колишніх
правопорушників до чесного життя потребує цілого комплексу заходів соціального
впливу. Але аналогічно – турбота про цю категорію населення перекладена на міліцію,
на того ж дільничного, який здійснює адміністративний нагляд, хоча є багато інших
способів вирішення цієї проблеми.

Статистика свідчить про збільшення кількості злочинів скоєних в стані
сп’яніння. Одним з напрямків профілактики зазначених злочинів є направлення
зловживаючих спиртними напоями в ЛТП. На жаль в області відсутні такі заклади.
Після закриття медичних витверезників з’явилась проблема щодо поміщення на
витвереження осіб, які знаходяться в громадських місцях в стані сп'яніння. В таких
умовах необхідна допомога органів місцевої влади, медичних установ щодо створення
при медичних закладах спеціальних відділень з необхідною мережею ліжко-місць.

Для забезпечення злагодженої діяльності органів громадської самодіяльності й
трудових колективів, представлених у громадському пункті охорони порядку,
утворюється рада громадського пункту охорони порядку.

Державні органи і посадові особи всебічно сприяють і допомагають радам
громадських пунктів у їх діяльності з охорони громадського порядку і
профілактики правопорушень.

У громадському пункті охорони порядку створюються необхідні умови
дільничним інспекторам міліції і службовим особам інших державних організацій
для виконання ними своїх обов'язків щодо зміцненню правопорядку.

Керівництво роботою рад громадських пунктів охорони порядку здійснюють
районні, міські, селищні і сільські ради та їх виконавчі комітети.

Органи внутрішніх справ забезпечують громадські пункти охорони
порядку інструктивно-методичними матеріалами і юридичною
літературою, надають радам громадських пунктів необхідну для їх
діяльності інформацію про стан громадського порядку на території,
закріпленій за даним пунктом.

Рішення про створення й ліквідацію громадських пунктів охорони порядку
приймаються виконавчими комітетами відповідних рад за пропозицією
правоохоронних та інших державних органів, громадськості.

Громадські пункти охорони порядку створюються в містах, як правило, в
межах житлово-експлуатаційних контор, а в сільській місцевості – у межах території
ради або окремих населених пунктів.

Рада громадського пункту охорони порядку затверджується рішенням
виконавчого комітету відповідної ради у складі голови, його заступників і не менше
як 6 членів ради, які беруть активну участь в охороні громадського порядку.
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Доцільно, якщо раду очолював керівник відповідного підприємства, яке
суттєво впливає на життя мікрорайону. Функції одного із заступників покладаються на
старшого дільничного інспектора міліції.

Рада громадського пункту охорони порядку в межах чинного законодавства:
Ø вивчає стан громадського порядку на закріпленій території і вносить у

відповідні інстанції свої пропозиції з питань посилення охорони громадського
порядку і профілактики правопорушень;

Ø сприяє взаємодії громадськості й державних організацій під час
вирішення завдань охорони громадського порядку та профілактики правопорушень,
поширення досвіду роботи з цих питань;

Ø сприяє органам внутрішніх справ і громадським формуванням з охорони
громадського порядку в забезпеченні правопорядку на закріпленій за громадським
пунктом території;

Ø бере участь у пропаганді правових знань серед населення на закріпленій
території;

Ø веде профілактичну роботу з особами, схильними до правопорушень;
Ø організує обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок,

скоюють антигромадські вчинки, на зборах жителів, засіданнях ради громадського
пункту охорони порядку; с прия є  державним органам і громадським організаціям у
профілактиці дитячої безпритульності і правопорушень серед неповнолітніх;

Ø допомагає виконавчим комітетам місцевих рад, вуличним, домовим
комітетам в обговоренні питань щодо зміцнення громадського порядку;

Ø організує в громадському пункті чергування членів ради для забезпечення
взаємодії громадськості в питаннях реагування на заяви і повідомлення громадян про
порушення громадського порядку;

Ø заслуховує повідомлення членів ради про виконання покладених на них
обов'язків і намічених радою заходів щодо зміцнення громадського порядку і
профілактики правопорушень;

Ø порушує клопотання перед місцевими радами та відповідними
державними органами, підприємствами, установами, організаціями про заохочення
громадян, які беруть активну участь у справі охорони громадського порядку й у
боротьбі з правопорушеннями.

Роботу ради очолює голова, який затверджується виконавчим комітетом
місцевих рад за рекомендацією громадських організацій і трудових колективів
мікрорайону, села. У практичній діяльності він керується чинним законодавством
України, Положенням про громадські пункти охорони порядку.

Робота ради громадського пункту охорони порядку планується щоквартально.
Рада правомочна приймати рішення на засіданнях у межах своєї компетенції,

якщо в засіданні бере участь не менше двох третин її членів.
Рішення ради мають рекомендаційний характер.
Виконавчі комітети місцевих рад, керівники підприємств, установ організацій

у відповідності з чинним законодавством зобов’язані в місячний термін розглянути
подані радою пропозиції, клопотання і повідомити про результати розгляду.

Забезпечення громадських пунктів охорони порядку необхідними
приміщеннями, телефонним зв’язком, меблями, інвентарем і наочними посібниками
здійснюється виконавчими комітетами відповідних місцевих рад спільно з



112

підприємствами, установами організаціями, трудові колективи яких провадять
роботу щодо підтримання громадського порядку на території, закріпленій за
громадськими пунктами.

Підтримуючи та виконуючи вимоги Уряду та МВС України щодо формування
позитивного іміджу працівника міліції у населення, довіри людей до нього, як до
гаранта забезпечення правопорядку і громадської безпеки в населених пунктах ,
УМВС області вивчаються та впроваджуються нові форми та методи роботи.

Для покращання співпраці правоохоронних органів з населенням на
сьогоднішній день розширюється мережа «телефонів довіри», визначені графіки
прийому громадян керівним складом УМВС в регіонах області та виступів в засобах
масової інформації для інформування населення про результати роботи підрозділів
та служб МРВ УМВС області, висвітлення проблемних питань, які  постають перед
правоохоронними органами.

Враховуючи великий досвід ветеранів ОВС, з ініціативи керівництва УМВС та
за підтримки обласної ради ветеранів ОВС на дільничних пунктах міліції
запроваджено чергування ветеранів органів внутрішніх справ. Вивчення цього
досвіду засвідчило його позитивний вплив на ефективність роботи ДІМ по охороні
правопорядку, зміцнення зв’язків з населенням, зменшення фактів порушень
дисципліни, нетактовної ставлення до громадян.

З метою забезпечення своєчасного реагування на злочини та пригоди,
обізнаності працівників міліції станом справ на обслуговуємій території запроваджено
в практику введення в чергових частинах ОВС «журналів зворотного зв’язку», згідно
до яких щоранку черговий по ОВС в телефонному режимі обмінюється інформацією з
головами сільських рад щодо стану справ на території району. В разі отримання
повідомлень про злочини та пригоди на місце негайно направляються працівники
відповідних служб ОВС.

Зазначені ферми та методи роботи крім підвищення ефективності діяльності
ОВС по охороні правопорядку позитивно вплинули на свідомість громадян щодо їх
участі в проведенні цієї роботи.

Проблеми організації роботи по забезпеченню правопорядку, боротьби зі
злочинністю сьогодні вийшли з площини суто правоохоронної, перетворившись на
загрозу суспільству і тому вирішувати їх треба разом, зосередивши зусилля органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо зміцнення
правопорядку, охорони прав і свобод громадян.

Управління громадської безпеки
управління Міністерства внутрішніх справ

України в Чернігівській області
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Основні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування
у сфері водоохоронної діяльності

Водний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» передбачають широкі повноваження органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування у цій сфері, починаючи від участі в організації та
здійсненні регіональних і місцевих водоохоронних програм до безпосереднього
здійснення контролю за використанням, охороною вод та відтворенням водних
ресурсів, організації інформування населення про стан водних об’єктів, про
надзвичайні екологічні ситуації, про заходи, що вживаються для поліпшення
стану вод та інший спектр повноважень, передбачених ст. 10 Водного кодексу
України .

Стан роботи органів місцевого самоврядування по дотриманню ними
вимог водоохоронного законодавства свідчать про те, що ними не в повній мірі
виконуються повноваження у цій сфері.

Відповідно ст. 10 Водного кодексу України органи місцевого
самоврядування забезпечують:

1. Здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони
вод та відтворення водних ресурсів

На території Чернігівської області надано в оренду, в основному, для
риборозведення близько 160 водних об’єктів. В порушення діючого
законодавства не забезпечено, в повному обсязі, погодження договорів оренди
цих об’єктів органами Мінприроди. Держуправлінням погоджено експлуатацію
лише 60% орендованих водних об’єктів.

При погодженні встановлюються вимоги щодо режиму господарювання
на водних об’єктах та обмеження, які передбачені вимогами діючого
законодавства. Вирішення питання можливе за рахунок підвищення рівня
відповідальності орендодавців водних об’єктів, якими є органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування.

З метою більш раціонального використання водних ресурсів,
забезпечення господарсько-питних потреб населення місцевими органами
самоврядування за погодженням з державними органами охорони
навколишнього природного середовища встановлюються ліміти споживання
питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-
питних водопроводів.

У разі стихійного лиха, аварій, інших екстремальних ситуацій, а також
перевитрати водокористувачем встановленого ліміту споживання води місцеві
Ради мають право зменшувати або забороняти споживання питної води для
промислових потреб з комунальних водопроводів і тимчасово обмежувати
споживання її з відомчих господарсько-питних водопроводів в інтересах
першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб
населення.

Згідно «Правил користування системами комунального водопостачання
та водовідведення в містах і селищах України», затверджених наказом
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Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 р. № 190 органами місцевого
самоврядування затверджуються норми питного водопостачання населення. В
разі перевищення встановлених норм (згідно СНиП 2.04.01-85,) відповідно до
вимог «Порядку розроблення та затвердження нормативів питного
водопостачання», затвердженого постановою Кабміну від 25.07.2004 року
№ 1107, нормативи питного постачання у конкретному населеному пункті
розробляються та науково обґрунтовуються згідно з Методикою визначення
нормативів і після цього подаються на погодження до органів Мінприроди.

2. Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням
водних ресурсів

Основною проблемою щодо охорони та раціонального використання
водних ресурсів залишається питання забруднення поверхневих водних
об’єктів. Основними забруднювачами водних об’єктів є підприємства
комунального господарства – 98,9 % скидів від загального обсягу забруднених
стічних вод. Причиною такого явища є фізична та моральна застарілість
обладнання очисних споруд, несвоєчасне проведення ремонтних робіт,
перевантаженість або недонавантаженість очисних споруд, порушення
технологічного регламенту їх експлуатації, збої з енергопостачанням тощо.

Неефективна робота очисних споруд негативно впливає на гідрохімічний
стан річок Білоус, Борзна, Борзенка, Остер, В’юниця, Іченька, Замглай,
Парасючка, Снов, Мена, Удай (притоки р. Десна). Будівництво нових або
реконструкція існуючих очисних споруд стічних вод дасть змогу зменшити
негативний вплив на стан природних водних об’єктів. Органи місцевого
самоврядування повинні сприяти проведенню цих робіт на об'єктах інших
власників, розташованих в населених пунктах.

Питання приведення об’єктів комунальної власності у відповідності до
діючих вимог експлуатації та екологічної безпеки є прямим обов'язком органів
місцевого самоврядування як власників цих об'єктів.

На території області обліковується 419 недіючих артезіанських
свердловин, з них 138 не мають власників, які є потенційними шляхами
забруднення підземних водоносних горизонтів. Найбільшу загрозу
навколишньому середовищу становлять безхазяйні свердловини, контроль за
станом яких майже втрачено.

Проблема ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу одна із
найважливіших ланок роботи для органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування.

3. Встановлення правил загального користування водними
об’єктами в порядку, визначеному статтею 47 Водного кодексу України

Місцеві органи влади за поданням державних органів охорони
навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного
нагляду та інших спеціально уповноважених державних органів, з метою
охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього природного
середовища, повинні встановлювати місця, де забороняється купання, плавання
на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а
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також за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне
водокористування на водних об’єктах, розташованих на їх території.

Місцеві органи влади зобов’язані повідомляти населення про встановлені
ними правила, що обмежують загальне водокористування.

4.Організація роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків аварій та
стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією, залучення
у встановленому порядку до цієї роботи підприємств, установ і організацій

У разі загрози стихійного лиха, пов’язаного із шкідливою дією вод,
місцеві органи самоврядування із залученням підприємств, установ, організацій
зобов’язані вжити невідкладних заходів щодо запобігання цьому лихові, а в разі
його настання – щодо негайної ліквідації його наслідків відповідно до
законодавства України.

Під час повеней і паводків державні органи водного господарства спільно
з відповідними Радами повинні здійснювати заходи щодо забезпечення
безперебійного водопостачання населення і галузей економіки.

5. Організація інформування населення про стан водних об’єктів, а
також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно
вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для
поліпшення стану вод

Екологічне інформаційне забезпечення здійснюється органами державної
влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень шляхом:

а) щорічного інформування Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними державними адміністраціями, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідних рад та
населення про стан навколишнього природного середовища відповідних
територій;

б) систематичного інформування населення через засоби масової
інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його
змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього
природного середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров’я
людей;

в) негайного інформування про надзвичайні екологічні ситуації;
г) передачі інформації, отриманої в результаті проведення моніторингу

довкілля, каналами інформаційних зв'язків органам, уповноваженим приймати
рішення щодо отриманої інформації;

д) забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, яка не
становить державної таємниці і міститься у списках, реєстрах, архівах та інших
джерелах.

Місцеві Ради зобов’язані інформувати населення про аварію, стихійне
лихо, їх масштаби, можливе порушення екологічної безпеки та про вжиті
заходи щодо ліквідації їх наслідків.



116

Основні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування
у сфері поводження з відходами

Закони України «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачають широкі повноваження органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування у цій сфері, починаючи від участі в організації та здійсненні
регіональних і місцевих програм поводження з відходами до безпосереднього
здійснення контролю за діяльністю об’єктів поводження з відходами,
розроблення схем санітарного очищення населених пунктів, складання і
ведення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру
місць видалення відходів, організації ведення обліку утворення, оброблення,
знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації, забезпечення
ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, створення
полігонів для захоронення, здійснення роздільного збирання корисних
компонентів від цих відходів та інший спектр повноважень, передбачених
ст. 21 Закону України «Про відходи».

Аналіз стану діяльності органів місцевого самоврядування по
дотриманню ними вимог природоохоронного законодавства у сфері
поводження з відходами свідчать про те, що ними не в повній мірі виконуються
повноваження у цій сфері.

Відповідно ст. 21 Закону України «Про відходи» органи місцевого
самоврядування забезпечують:

1. Розроблення та затвердження схем санітарного очищення
населених пунктів

Поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) складається з
наступних операцій: збирання, перевезення, перероблення та видалення в
спеціально відведених місцях. Згідно Закону України «Про відходи»
організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів
дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також
організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів
забезпечують органи місцевого самоврядування. Вирішення вказаних питань
знаходиться також в площині повноважень місцевих державних адміністрацій.

Санітарне очищення територій населених пунктів повинно включати
раціональне збирання, своєчасне перевезення, надійне знешкодження,
економічно доцільну утилізацію і екологічно безпечне захоронення побутових
відходів, відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту,
затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування.

На даний час в населених пунктах області розроблено та затверджено
більше 150 схем санітарно очистки територій, ще біля 170 схем розроблено та
проходять процедуру затвердження, в стадії розроблення знаходяться біля 360
схем.

Організація виконання операцій поводження з твердими побутовими
відходами має бути раціональною, ефективною, економічно обґрунтованою,
своєчасною і регулярною, а також передбачати запасну схему їх збирання і
перевезення.
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Порядок поводження з ТПВ у населеному пункті (селі, селищі, місті)
визначається Правилами благоустрою, Схемою санітарної очистки та
місцевими програмами поводження з відходами.

Методи та засоби здійснення операцій з ТПВ обираються органами
місцевого самоврядування з урахуванням складу та властивостей твердих
побутових відходів, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов регіону,
потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних
добривах, економічних факторів та інших вимог.

2. Організація збирання і видалення побутових відходів, у тому числі
відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення

На сьогоднішній день на території Чернігівської області накопичено
близько 15 млн. т побутових відходів, які складуються на 26 полігонах та 771
сміттєзвалищі. Щорічно їх об`єм збільшується на 500 тис. т. Найбільше
побутових відходів утворюється в місті Чернігові – 160 тис. т, в м. Прилуки –
близько 30 тис. т., м. Ніжин – близько 20 тис. т.

Узагальнення та аналіз результатів перевірок стану експлуатації полігонів
в області показують такі недоліки, усунення яких, згідно законодавства – ст. 21
Закону України «Про відходи», зобов`язані забезпечити органи місцевого
самоврядування, а саме:

Ø не визначені технологічні карти, накопичення сміття проводиться
безсистемно, ущільнення та присипка ґрунтом здійснюється не своєчасно або
взагалі не проводиться, не відновлюється або відсутнє обвалування;

Ø не ведеться облік відходів, що розміщуються на полігонах;
Ø прилегла до полігонів територія, засмічена відходами.
Проблема будівництва і облаштування сміттєзвалищ – одна із

найважливіших ланок роботи для органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування.

3. Затвердження місцевих і регіональних програм поводження з
відходами та контроль за їх виконанням

Питання поводження з відходами включені в міські та районні Програми
з охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки в населених пунктах. Залишається питання здійснення
дієвого контрою за виконанням цих програм, перегляд та внесення змін
відповідно до ситуації, що склалася.

4. Організація роздільного збирання корисних компонентів відходів
Здійснення операцій у сфері поводження з твердими побутовими

відходами нерозривно пов’язано із створенням систем роздільного збирання та
вилучення ресурсно-цінних відходів.

З ряду причин на даний час система роздільного збору твердих побутових
відходів та вилучення їх ресурсно-цінних компонентів на території області не
запроваджена. Відходи споживання населенням продукції в тарі (упаковці), в
основному, не вилучаються і не переробляються, а потрапляють на полігони та
сміттєзвалища, що створює додаткові навантаження на ці об’єкти та зменшує
економічний потенціал територій. Існуючі економічні механізми стимулювання
збору та утилізації відходів не сприяють збільшенню обсягів їх переробки.
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Тому, питання будівництва сміттєпереробних комплексів (хоча б для
економічно розвинутих територій) є досить актуальним для регіону і його
вирішення в певній мірі дало б вагомий поштовх для зменшення навантаження
на довкілля та підвищення економічного потенціалу відповідних територій.

У сільських населених пунктах області збиранням побутових відходів та
вилученням їх ресурсно-цінних компонентів взагалі не займаються. На
територіях громад відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з
побутовими відходами, самі відходи складуються у природних рельєфних
утвореннях. Існуюча система санітарного очищення населених пунктів
недосконала, її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність не забезпечує
достатнього контролю за санітарним станом територій та операціями
поводження з побутовими відходами.

5. Вирішення питання щодо розміщення на своїй території об’єктів
поводження з відходами

Згідно вимог Закону України «Про відходи» організація створення
спеціалізованих підприємств для утилізації відходів, залучення коштів для
фінансування будівництва об’єктів поводження з відходами належить до
повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування.

На сьогоднішньому етапі першочерговими завданнями органів
самоврядування є будівництво нових та реконструкція існуючих полігонів для
складування відходів, облаштування сміттєзвалищ в сільській місцевості.

Для цього необхідні відведення відповідної земельної ділянки, юридичне
оформлення її як місця складування відходів та проведення відповідних
природоохоронних заходів по його облаштуванню. Ці заходи зможуть
припинити утворення стихійних сміттєзвалищ, зокрема в зелених зонах та
прибережних водоохоронних смугах річок.

6. Ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ
В частині виконання ст. 20 Закону України «Про відходи», що стосується

забезпечення ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів
розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації № 656 від
08.10.1998 р. створено обласну постійно діючу комісію з питань поводження з
безхазяйними відходами. Аналогічні комісії створені і в районах. Порядок
виявлення безхазяйних відходів та процедура визначення їх власників
визначено в ст. 12 Закону України «Про відходи».

Аналізуючи фактичну ситуацію, що склалась в сфері поводження з
відходами, власників яких не виявлено, слід визнати, що діяльність районних
комісій за минулий період носить пасивний, нецілеспрямований характер. В
значній мірі в цьому винні низький рівень інформування населення, недостатня
координація дій компетентних організацій в сфері поводження з відходами.
Більшість комісій не провели жодного засідання через відсутність заяв про
факти виявлення безхазяйних відходів.
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7. Сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед
населення

Необхідно провести роботу серед населення про умови збору і вивезення
сміття, з метою попередження широкомасштабних спалювань сміття з
присадибних ділянок, листя, які очікуються в осінній період.

Необхідно створити пункти збору склобою, пластикових пляшок,
макулатури, металолому інших ресурсно-цінних відходів та провести
роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності збиранні зазначених
відходів.

8. Здійснення контролю за безпечним поводженням з відходами на
своїй території

На складах сільгосппідприємств накопичилось близько 850 тонн
непридатних, заборонених і неопізнаних пестицидів. Значна частина об’єктів,
де зберігаються відходи, загрожують забрудненням навколишнього природного
середовища.

Необхідно здійснювати контроль за безпечним зберіганням непридатних
та заборонених до використання пестицидів та отрутохімікатів. Можливо
необхідно розглянути доцільність створення на підвідомчих територіях одного-
двох місць централізованого їх зберігання з дотриманням норм екологічної
безпеки, що дасть можливість забезпечити постійний контроль за умовами їх
зберігання.

Рекомендації щодо облаштування сміттєзвалищ
1. Організаційні заходи:

Ø Вибирається місце для складування побутових відходів;
Ø Відстань ділянки від населеного пункту не менше 500 метрів;
Ø Перевага віддається місцям на глинистих і суглинкових ґрунтах з

низьким заляганням підземних вод;
Ø Створення нових об'єктів проводиться на підставі проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно розробленого
проекту будівництва, який підлягає обов’язковій експертизі причетних органів
виконавчої влади;

Ø Розміщення ділянки погоджується з санітарно – епідемічною та
екологічною службами і приймається відповідним рішенням ради;

Ø Вибирається та погоджується з органами ветеринарного контролю,
окреме місце для захоронення загиблих тварин та їх залишків;

Ø Призначається особа відповідальна за експлуатацію сміттєзвалища;
Ø Затверджується схема (проект) благоустрою та технологічний

регламент експлуатації;
Ø Населення інформується щодо умов та порядку функціонування

сміттєзвалища.

2. Облаштування:
Ø Знімається верхній родючий шар ґрунту і складається в бурт для

майбутній рекультивації звалища;
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Ø Ґрунт на ділянці ущільнюється, при необхідності підсипається шаром
глини або покривається поліетиленовою плівкою.

Ø По периметру звалища проводиться обвалування, за яким робиться
канава для збору інфільтрованих опадів;

Ø Облаштовуються зручні під’їзні шляхи;
Ø Встановлюється щит з розпорядком роботи сміттєзвалища.

3. Експлуатація:
Ø Рішенням сесії, на підставі відповідних розрахунків, встановлюється

плата за користування послугами сміттєзвалища та передбачаються кошти з
бюджету для забезпечення експлуатації сміттєзвалища;

Ø Обладнується транспорт для збору сміття (тракторний причіп, кінна
гарба, автомобіль);

Ø Складається графік і маршрут збору відходів та доводиться до відома
населення;

Ø Складається договір з юридичною або фізичною особою на вивіз
побутових відходів;

Ø Площа звалища поділяється на 4 карти, кожна з котрих, після
почергового заповнення, засипається шаром ґрунту та ущільнюється.

Ст. 21 Закону України «Про відходи»
Органи місцевого самоврядування забезпечують: організацію збирання та

видалення побутових відходів, вирішення питань щодо розміщення на своїй
території об’єктів поводження з відходами, визначення в установленому
законом порядку розміру платежів за розміщення відходів, стимулювання
залучення населення до збирання ресурсно-цінних відходів.

Знесення зелених насаджень
Знесення зелених насаджень на території населених пунктів проводиться

у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від  01.08.06 р. № 1045
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах».

Форма акту обстеження та ордеру на видалення зелених насаджень
затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України від 09.09.2006 р. № 302.

Зразки додаються.
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ЗРАЗОК
Додаток  1

до наказу Мінбуду від _______
№_____

А К Т        №____

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

___________________________ "____"____________ 200___р.
          (назва населеного пункту)

Комісією
призначена

(компетентний орган, який призначив комісію,

номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий зміст (суть) розпорядження)

Голова
комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Членів комісії:
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Представник
заявника

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Оглянула зелені насадження за
адресою

Видалення зелених насаджень пов'язано з
проведенням

(вказується причина видалення зелених насаджень)
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1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:
№ Вид зелених

насаджень
Вік

(рік)
Діаметр
стовбура
на висоті
1,3 метра
від землі

Кількість Якісний стан
зелених

насаджень
(хороший,

задовільний,
незадовільний)

Підлягає
зрізуванню

Підлягає
пересаджуванню

1.
2.
3.
4.
5.

Разом підлягає
пересаджуванню

дерев кущів

Разом підлягає
зрізуванню

дерев кущів

Всього видаляється:

1.  Дерев одиниць
2.  Кущів одиниць
3.  Газонів га
4.

Квітників
м2

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:
1.  Дерев гривень
2.  Кущів гривень
3.  Газонів гривень
4.

Квітників
гривень

Разом до
сплати

гривень

3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову
ділянки:

№
з/п

Вид зелених
насаджень

Вік
(рік)

Діаметр стовбура
на

висоті 1,3 метра
від землі

Кількість Якісний стан  зелених
насаджень (хороший,

задовільний, незадовільний)

1.
2.
3.
4.

Разом залишається на місці:
1.  Дерев
2.  Кущів
3.  Газонів
4.

Квітників
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Висновок комісії:

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на
збереження

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Примітка: Роботи щодо видалення зелених насаджень виконувати тільки
після отримання погодженого акта з територіальними органами
центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього
природного середовища.

Голова комісії:

Члени  комісії:

ЗРАЗОК
Додаток  2

до наказу Мінбуду від _______
№_____

О Р Д Е Р  № _______

на видалення зелених насаджень

___________________________ "____"____________ 200___р.
          (назва населеного пункту)

На основі рішення (розпорядження) від "_____"_____________  № ___
_________________

(компетентний орган)
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
______

дозволяється:
___________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
адреса

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____
згідно з актом обстеження зелених насаджень, складеним "____"_________200___р.,

погодженим з територіальним органом центрального органу виконавчої влади у сфері
охорони навколишнього природного середовища від_________ №_____

видалення дерев, кущів, газонів і квітників
___________________________________________

__________________________________________________________________________
______

Термін  видалення встановлюється   до "____"______________200___ року
Благоустрій та озеленення провести до "____"______________200___ року
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Використання вирубаної деревини _________________________________
Зелені насадження, які залишаються в межах будівельного майданчика, передаються

на збереження
_______________________________________________________________________

"____"______________200___ року "____"______________200___
року

         Дата відкриття ордера          Дата закриття ордера

Керівник органу, який видає ордер

___________________________   (підпис) Прізвище та ініціали
М.П.

Фінансування природоохоронних заходів
Згідно частини першої статті 47 Закону України «Про охорону

навколишнього природного середовища» для фінансування заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний,
республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони
навколишнього природного середовища.

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища
утворюються у складі відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння
екологічної шкоди за рахунок:

а) зборів за забруднення навколишнього природного середовища, крім
зборів за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, які
розподіляються в порядку, визначеному Законом України «Про поводження з
радіоактивними відходами»

б) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в
результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ,
організацій та громадян.

Згідно ст. 69 Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів
зараховується:

50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності;

50 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища (крім збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів
(включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками;

цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та
громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.
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Видатки місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища здійснюються на виконання програм природоохоронних заходів
місцевого значення;

Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища у складі
відповідних бюджетів створюються рішенням сесії місцевої ради. Одночасно
затверджується положення про фонд.

Перелік видатків місцевого фонду охорони навколишнього природного
середовища затверджується щорічно на відповідний бюджетний рік.

Природоохоронні заходи, включені до переліку видатків, повинні
відповідати «Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня
1996 р. № 1147 із змінами та доповненнями.

Фінансування природоохоронних заходів за рахунок державного та
обласного фондів охорони навколишнього природного середовища
здійснюється на підставі запитів про виділення коштів, що надаються до
Держуправління охорони навколишнього природного середовища в області на
наступний рік в термін відповідно до 1 квітня та до 1 жовтня поточного року
за затвердженою формою відповідно до положень про державний та обласний
фонди:

ЗАПИТ
про виділення коштів з обласного фонду охорони

навколишнього природного середовища для
здійснення природоохоронних заходів

1. Назва заходу
_____________________________________________________

2. Відомості про подавача
2.1. Повна назва

_________________________________________________
2.2. Адреса

______________________________________________________
2.3. Телефон, факс

_______________________________________________
2.4. Форма власності

_____________________________________________
3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах

якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є
подавачами запиту)

3.1. Повна назва
_________________________________________________

3.2. Адреса
______________________________________________________

3.3. Телефон, факс
_______________________________________________
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3.4. Форма власності
_____________________________________________

4. Місце (адреса) реалізації заходу
__________________________________

5. Характеристика заходу:
5.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох

областей – загальнодержавний; кількох районів чи всієї області –
регіональний; одного чи кількох населених пунктів району – місцевий)
______________________________________________________________

5.2. Підстава для виконання (указати нормативно-правові акти,
програми, якими передбачене фінансування заходу з Обласного фонду, або
інші підстави) ______________________________________________________

5.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть
вирішені, та короткий зміст заходу) _________________________________

_____________________________________________________________
_____

5.4. Природоохоронний ефект (указати всі види природоохоронного
ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики)

_____________________________________________________________
_____

5.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (указати якісні та
(або) кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження)
_______________________________________________________________

6. Проектна документація (указати розробника, ким і коли
затверджена)
_______________________________________________________________

7. Упроваджені  технології (указати: вітчизняна чи зарубіжна
технологія; перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована)
_______________________________________________________________

8. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту)
8.1. Загальна вартість (тис. грн.)

____________________________________
8.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної

вартості)
______________________________________________________________

8.3. Видатки з Обласного фонду (за  кодами економічної класифікації
видатків бюджету (КЕКВ), тис. грн.)

усього
___________________________________________________________, у тому
числі в ____ році (рік, на який подається запит) __________________ за
КЕКВ _________ фактичні видатки за попередній період _____________

за КЕКВ _______
8.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.) усього

___________
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у т.ч. в ______ році (рік, на який подається запит)
______________________

8.5. Інші джерела фінансування (тис. грн.)
усього:
джерело ___________________ обсяг фінансування

___________________
у т.ч. в ______ році (рік, на який подається запит):
джерело ___________________ обсяг фінансування

___________________
9. Термін реалізації заходу (указати дати його початку, закінчення та

тривалість згідно з проектом) _____________________________________
10. Термін окупності заходу

______________________________________

М.п.

Керівник

Головний бухгалтер
Якщо в запиті передбачаються капітальні видатки, то разом із запитом подаються:

кошторис витрат, які будуть здійснюватись за рахунок коштів Обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища в ______ році;

графік реалізації заходу в ______ році;
копії документів (витяги з цих документів), які вказані як підстава для виконання.

Державне управління охорони
 навколишнього природного середовища

 в Чернігівській області
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ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА БЕЗПЕКА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Закон України «Про ветеринарну медицину» 25 червня 1992 року
№ 2498-XII.

Розділ V. Захист здоров’я тварин.
Стаття 36. Права осіб щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та

епізоотичного благополуччя.
Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з утриманням,

транспортуванням та обігом тварин, а також з виробництвом, переробкою та
обігом продуктів тваринного походження, ветеринарних препаратів,
субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу,
для забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя
мають право одержувати від державних органів ветеринарної медицини,інших
державних установ ветеринарної медицини, місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування інформацію про епізоотичний стан
території обслуговування;

Розділ VІІ. Надзвичайні протиепізоотичні комісії та карантин
тварин

Стаття 41. Створення Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних
надзвичайних протиепізоотичних комісій

1. Кабінет Міністрів України створює постійну Державну надзвичайну
протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України.

2. До повноважень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
при Кабінеті Міністрів України належить здійснення оперативного контролю,
керівництва та координації діяльності органів виконавчої влади, державних
служб, підприємств, установ, організацій та осіб щодо запобігання спалахам
масових хвороб тварин і отруєнням та їх ліквідації.

3. Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті
Міністрів України очолює віце-прем’єр-міністр України. До її складу входять
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, який є
заступником голови комісії, заступники Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України, керівники центральних органів виконавчої
влади з питань аграрної політики, внутрішніх справ, економіки, охорони
здоров’я, транспорту, надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи, фінансів, зв’язку та інформатизації,
лісового господарства, охорони державного кордону, митної служби,
закордонних справ, служби безпеки, державної податкової адміністрації, а
також Української академії аграрних наук та посадові особи інших органів,
громадських організацій та наукових установ, визначені Кабінетом Міністрів
України.

4. Спеціалісти ветеринарної медицини, які входять до складу Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України,



129

уповноважені виконувати функції державних інспекторів ветеринарної
медицини на весь період її дії.

5. Члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті
Міністрів України забезпечуються необхідними засобами для локалізації
спалаху хвороби тварин та його ліквідації, включаючи засоби ветеринарної
медицини, ветеринарні препарати, засоби зв’язку та позачергове право
користування каналами зв’язку, використання спеціалізованих транспортних
засобів  ветеринарної медицини та інших транспортних засобів, придбання
проїзних документів на всі види транспорту та розміщення в готелі під час
виконання своїх посадових обов’язків. Витрати на засоби, необхідні для
протидії спалаху хвороби тварин, відшкодовуються за рахунок коштів, що
виділяються на проведення ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних
заходів.

6. Місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії утворюються
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями, державними адміністраціями міст Києва та Севастополя,
міськими радами, районними державними адміністраціями. У разі підозри або
підтвердження спалаху особливо небезпечних хвороб, занесених до списку
МЕБ, місцеві державні протиепізоотичні комісії зобов’язані виконувати
розпорядження Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті
Міністрів України та регулярно звітувати їй про свою діяльність.

7. Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при
Кабінеті Міністрів України та типові положення про державні надзвичайні
протиепізоотичні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській та Севастопольській міських, районних державних
адміністраціях та міських радах затверджуються Кабінетом Міністрів України.

8. Рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних
протиепізоотичних комісій є обов’язковими для виконання центральними
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та власниками
товарів.

Стаття 42. Підозра спалаху хвороби, що підлягає повідомленню
1. Власники (утримувачі) тварин, оператори потужностей (об’єктів),

ліцензовані лікарі ветеринарної медицини, державні лікарі ветеринарної
медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини зобов’язані негайно
повідомити відповідного головного державного інспектора ветеринарної
медицини про виникнення підозри або виявлення хвороби, що  підлягає
повідомленню, або хвороби тварин, яка раніше не реєструвалася на території
України.

2. Державний інспектор ветеринарної медицини, який отримав
повідомлення про виникнення підозри або виявлення хвороби, що підлягає
повідомленню, негайно повідомляє головного державного інспектора
ветеринарної медицини відповідної території. Якщо отримане повідомлення
стосується особливо небезпечних хвороб, занесених до списку МЕБ, головний
державний інспектор ветеринарної медицини відповідної території негайно
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повідомляє Головного державного інспектора ветеринарної медицини України,
який, у свою чергу, повідомляє голову Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України.

Стаття 43. Підтвердження спалаху особливо небезпечних хвороб,
занесених до списку МЕБ

1. Якщо є підозра спалаху особливо небезпечних хвороб, занесених до
списку МЕБ, державний інспектор ветеринарної медицини, який здійснює
нагляд за тваринами, що захворіли або щодо яких є підозра на захворювання,
здійснює відбір патологічного матеріалу згідно з процедурами, визначеними у
відповідних правилах, і направляє його до уповноваженої лабораторії для
проведення необхідних діагностичних досліджень.

2. У разі підтвердження особливо небезпечної хвороби, занесеної до
списку МЕБ, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті
Міністрів України або відповідні місцеві державні надзвичайні
протиепізоотичні комісії, місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування визначають кордони інфікованої та буферної зон, а за
необхідності – і зони спостереження.

3. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті
Міністрів України або відповідні місцеві державні надзвичайні
протиепізоотичні комісії приймають рішення про вжиття одного або декількох
заходів, визначених відповідним планом дій за надзвичайних обставин або
зводом правил, а у разі їх відсутності приймають рішення про вжиття одного
або декількох заходів, зазначених у статті 44 цього Закону, відповідно до
характеру особливо небезпечних хвороб, занесених до списку МЕБ, та рівня
ризику в інфікованій і буферній зонах та зоні спостереження.

4. У разі спалаху особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку
МЕБ, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті Міністрів
України та місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії розміщують
у засобах масової інформації повідомлення, які повинні містити відомості про
кордони інфікованої і буферної зон, зони спостереження та за необхідності –
про застосовані в кожній із цих зон ветеринарно-санітарні заходи.

5. Голова Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Кабінеті Міністрів України повідомляє Головному державному санітарному
лікарю України про заходи, яких необхідно вжити з метою обмеження
пересування людей та проведення дезінфекції, якщо є така необхідність.

6. Після запровадження карантину тварин особливо небезпечних хвороб,
занесених до списку  МЕБ, Головний  державний інспектор ветеринарної
медицини України надсилає повідомлення згідно з узгодженими процедурами
про деталі спалаху особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ,
вірогідне джерело інфекції, заходи, що вживаються для контролю спалаху, а
також заплановані ветеринарно-санітарні заходи до відповідних міжнародних
організацій та ветеринарних адміністрацій сусідніх країн і до заінтересованих
торгових партнерів, на які може мати вплив спалах особливо небезпечної
хвороби, занесеної до списку МЕБ.
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7. Перелік особливо небезпечних (карантинних) хвороб затверджується
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 44. Ветеринарно-санітарні заходи, які застосовуються під
час карантину тварин

 1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті
Міністрів України, відповідні місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні
комісії, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
відповідно до характеру хвороби, що підлягає повідомленню, про спалах якої
було оголошено, та рівня ризику в інфікованій, буферній зонах, а якщо
необхідно – у зоні спостереження може прийняти рішення про вжиття заходів,
що вважаються доцільними для локалізації, контролю та ліквідації хвороби, що
підлягає повідомленню:

Ø проведення термометрії, відокремлення здорових тварин від хворих та
здійснення діагностичних досліджень;

Ø ізоляція хворих тварин та закриття потужностей (об’єктів),де виявлено
присутність хвороби, що підлягає повідомленню;

Ø заборона або обмеження переміщення тварин;
Ø заборона переміщення за межі інфікованих потужностей (об’єктів)

будь-яких товарів, засобів догляду за тваринами, супутніх об’єктів та гною;
Ø застосування заходів стемпінг-ауту професійним та гуманним шляхом;
Ø вилучення і безпечне знищення туш тварин, які загинули або були

вбиті, та інших товарів або гною у разі неможливості їх знешкодження
звичайними методами очистки та дезінфекції;

Ø здійснення спеціальних ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій,
буферній зонах та зоні спостереження;

Ø заборона організації ярмарків, ринків, виставок, аукціонів, публічних
або інших заходів із залученням тварин, а також функціонування майданчиків
для торгівлі тваринами;

Ø зміна режиму роботи потужностей (об’єктів), що використовуються
для розведення племінних тварин, вирощування, тренування, змагання,
утримання, виставок  (огляду), конкурсу, продажу, забою або вилову тварин,
для виробництва та обігу продуктів тваринного походження;

Ø заборона або обмеження здійснення злучки тварин, а також збирання,
обробки, зберігання та використання сперми для штучного запліднення тварин,
запліднених яйцеклітин та ембріонів, що походять з інфікованої, буферної зон
або зони спостереження;

Ø вакцинація, клінічні обстеження та лікування тварин;
Ø обмеження переміщення осіб, які були в контакті з інфікованими

тваринами та тваринами, щодо яких є підозра, що вони інфіковані, або з
іншими товарами чи гноєм від інфікованих тварин;

Ø закриття та блокування підходів до інфікованих зон, встановлення на
цих підходах знаків, що попереджають про присутність особливо небезпечної
хвороби, занесеної до списку МЕБ, та організація відповідного контролю;

Ø дезінфекція, дератизація, дезінсекція тваринницьких приміщень,
загонів для худоби, дворів, пасовиськ, місць водопою та інших місць, де
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утримуються інфіковані тварини або тварини, щодо яких є підозра, що вони
інфіковані, а також супутніх об’єктів, які перебували в контакті з такими
тваринами;

Ø надійна ізоляція котів і собак, власники яких відомі, та знищення
бродячих котів і собак гуманними методами;

Ø спостереження за тваринами, включаючи відбір зразків крові або
патологічного матеріалу для проведення досліджень, та доступ до записів, що
велися тваринницькими господарствами в інфікованій, буферній зонах, зоні
спостереження та на інших потужностях (об’єктах), за якими ведеться
спостереження, за межами цих зон;

Ø залучення працівників органів внутрішніх справ та у встановленому
порядку військовослужбовців, якщо це є необхідним та доцільним, для надання
допомоги відповідним державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям у
запровадженні та здійсненні заходів щодо локалізації та ліквідації особливо
небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ.

 2. На період дії запровадженого карантину тварин застосовуються всі
або окремі заходи, зазначені в частині першій цієї статті.

 3. При в’їзді в інфіковану та буферну зони виставляються охорона,
карантинні ветеринарно-міліцейські пости та знаки, які вказують на
обов’язковий об’їзд карантинної зони, а за рішенням місцевої державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії – і при в’їзді в зону спостереження.

 4. Відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини
своїм розпорядженням може встановити карантинні обмеження та застосувати
всі або окремі заходи, зазначені у частині першій цієї статті, але не довше ніж
на 72 години.

 5. Вивезення і переміщення тварин та інших товарів з карантинної зони
здійснюється лише за рішенням відповідного головного державного інспектора
ветеринарної медицини.

 6. Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з
виробництвом, переробкою та обігом товарів або інших продуктів і матеріалів,
що можуть бути носіями збудників хвороб тварин, для яких запроваджено
карантин, зобов’язані надавати в користування спеціалістам ветеринарної
медицини, задіяним у виконанні карантинних заходів, на період карантину
тварин службові приміщення, необхідне обладнання, засоби зв’язку.

Стаття 45. Особливі розпорядження під час карантину
1. В умовах карантину тварин голова Державної надзвичайної

протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України або голови
відповідних місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій
можуть прийняти рішення про негайне виконання спеціальних професійних та
інших завдань відповідно до ветеринарно-санітарних заходів усіма або
окремими ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, державними
лікарями  ветеринарної медицини, уповноваженими лікарями ветеринарної
медицини та іншими спеціалістами ветеринарної медицини.

2. 2. У разі запровадження карантину тварин через спалах особливо
небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, Кабінет Міністрів України за
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пропозицією Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті
Міністрів України може видавати відповідні акти щодо:

Ø мобілізації техніки, обладнання, ветеринарних препаратів, засобів
ветеринарної медицини, транспортних засобів, а також тимчасового
використання потужностей (об’єктів) для здійснення необхідних ветеринарно-
санітарних заходів, які включають, зокрема, безпечне знищення трупів (туш)
тварин та супутніх об’єктів, вилучених з метою боротьби з хворобою;

Ø надання особливих завдань відповідним особам, крім зазначених у
частині першій цієї статті, а також іншим державним органам щодо вжиття
необхідних ветеринарно-санітарних заходів;

Ø у разі виникнення на території України епізоотії особливо небезпечних
хвороб тварин, що загрожує перерости в панзоотію чи спричиняє значні
економічні втрати, Кабінет Міністрів України за пропозицією центрального
органу виконавчої влади з питань аграрної політики, узгодженою з
центральними органами виконавчої влади з питань фінансів та економіки ,
приймає рішення щодо виділення необхідних коштів з резервного фонду
державного бюджету на організацію і проведення заходів, спрямованих на її
локалізацію та ліквідацію.

Стаття 46. Ліквідація спалаху особливо небезпечної хвороби
1. Спалах особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ,

вважається ліквідованим:
Ø якщо виконано умови, визначені у відповідному зводі правил, а в разі

його відсутності – умови, визначені відповідними міжнародними стандартами,
інструкціями та рекомендаціями;

Ø у разі відсутності міжнародних стандартів, інструкцій  та
рекомендацій – після одужання або загибелі останньої хворої тварини і
закінчення найтривалішого інкубаційного періоду особливо небезпечної
хвороби.

2. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті
Міністрів України та місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії
сповіщають через офіційні друковані видання про закінчення дії карантину
тварин, запровадженого через спалах особливо небезпечної хвороби, занесеної
до списку МЕБ.

3. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України
повинен негайно повідомити відповідні міжнародні організації та ветеринарні
адміністрації сусідніх країн, торгових партнерів, на діяльність яких вплинув
спалах особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, про його
ліквідацію.

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
від 6 вересня 2005 року №809-IV:

Стаття 3. Державне забезпечення безпечності та якості харчових
продуктів

Держава забезпечує безпечність та якість харчових продуктів з метою
захисту життя і здоров’я населення від шкідливих факторів, які можуть бути
присутніми у харчових продуктах, шляхом:
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Ø встановлення обов’язкових параметрів безпечності для харчових
продуктів;

Ø встановлення мінімальних специфікацій якості харчових продуктів у
технічних регламентах;

Ø встановлення санітарних заходів і ветеринарно-санітарних вимог для
потужностей (об'єктів) та осіб, які зайняті у процесі виробництва, продажу
(постачання), зберігання (експонування) харчових продуктів;

Ø забезпечення безпечності нових харчових продуктів для споживання
людьми до початку їх обігу в Україні;

Ø встановлення стандартів для харчових продуктів з метою їх
ідентифікації;

Ø забезпечення наявності у харчових продуктах для спеціального
дієтичного споживання, функціональних харчових продуктах і дієтичних
добавках заявлених особливих характеристик та їх безпечності для споживання
людьми, зокрема особами, які мають особливі дієтичні потреби;

Ø здійснення державного контролю на потужностях (об’єктах), де
виробляються та переробляються продукти, що становлять значний ризик для
здоров’я і життя людей;

Ø здійснення державного нагляду з метою перевірки виконання
виробниками та продавцями (постачальниками) об’єктів санітарних заходів
вимог цього Закону;

Ø виявлення порушень цього Закону та здійснення необхідних заходів
щодо притягнення до відповідальності осіб, які не виконують положення цього
Закону.

Стаття 4. Державні органи, що забезпечують розробку, затвердження
та впровадження санітарних заходів щодо безпечності та якості харчових
продуктів

1. До системи державних органів, які в межах їх компетенції
забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів, а
також державний контроль та нагляд за їх виконанням входять:

Ø Кабінет Міністрів України;
Ø центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
Ø Державна санітарно-епідеміологічна служба України (далі – Санітарна

служба);
Ø Державна служба ветеринарної медицини України (далі – Ветеринарна

служба);
Ø центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики;
Ø центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання

та споживчої політики.
2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я є

органом, який затверджує належний рівень захисту здоров’я людей, обов’язкові
параметри безпечності та мінімальні специфікації якості харчових продуктів,
звід правил і належну практику виробництва харчових продуктів та координує
діяльність органів виконавчої влади з питань безпечності та якості харчових
продуктів.
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Стаття 5. Харчові продукти та потужності (об'єкти), підконтрольні
Санітарній службі та Ветеринарній службі

1. Санітарна служба здійснює державний нагляд (державний санітарно-
епідеміологічний нагляд) за всіма об’єктами санітарних заходів. Санітарна
служба здійснює державний контроль у визначених санітарним законодавством
випадках за такими харчовими продуктами на потужностях (об’єктах) з їх
виробництва та/або обігу (далі – харчові продукти, підконтрольні санітарній
службі):

Ø усі харчові продукти для спеціального дієтичного споживання;
Ø усі функціональні харчові продукти;
Ø усі харчові продукти, крім визначених у частині другій цієї статті.
2. Ветеринарна служба здійснює державний контроль та державний

нагляд за такими харчовими продуктами (далі – харчові продукти,
підконтрольні ветеринарній службі):

Ø необроблені харчові продукти тваринного походження на потужностях
(об’єктах) з їх виробництва;

Ø усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені
харчові продукти тваринного походження, що продаються на агропродовольчих
ринках.

3. Ветеринарна служба здійснює державний контроль за виробництвом і
готовою продукцією на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних,
молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові
продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового
зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження.

Стаття 9. Лабораторії, що проводять оцінку безпечності та якості
харчових продуктів

1. Лабораторні вимірювання, випробування та/або дослідження харчових
продуктів з метою оцінки їх безпечності та якості можуть проводитися такими
акредитованими лабораторіями:

Ø лабораторіями потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво
та/або введення в обіг харчових продуктів;

Ø лабораторіями Санітарної та Ветеринарної служб;
Ø лабораторіями центрального органу виконавчої влади з питань

технічного регулювання та споживчої політики;
Ø іншими лабораторіями.
Стаття 11. Повноваження ветеринарного інспектора
1. При здійсненні державного контролю та/або державного нагляду за

харчовими продуктами, підконтрольними ветеринарній службі, на потужностях
(об’єктах), що займаються виробництвом та обігом таких харчових продуктів,
ветеринарний інспектор має права, зазначені у пунктах 2, 3, 5-11 частини
першої статті 10, а головні державні ветеринарні інспектори мають права,
зазначені в частині другій статті 10.

2. Ветеринарні інспектори та головні державні ветеринарні інспектори
також мають право:
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Ø безперешкодного доступу без попередження до потужностей
(об’єктів), що здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів,
підконтрольних ветеринарній службі, у будь-який час протягом звичайного
часу роботи;

Ø наносити позначку придатності для споживання людиною на туші
тварин або їх частини, одиницю упаковки або контейнер з необробленими
харчовими продуктами тваринного походження.

Стаття 12. Принципи та порядок здійснення державного контролю та
державного нагляду

1. Методи, які використовуються при здійсненні державного
контролю та державного нагляду за харчовими продуктами та іншими
об’єктами санітарних заходів, повинні відповідати поставленим цілям.
Державний контроль здійснюється  постійно та вибірково (вибірковий
контроль) і може бути розширеним або стандартним.

Стаття 13. Обов’язки санітарних і ветеринарних інспекторів
1. При здійсненні державного контролю та/або державного нагляду

санітарний інспектор або ветеринарний інспектор повинен:
Ø дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових

актів, прийнятих відповідно до цього Закону;
Ø забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації, яка становить

комерційну таємницю, за винятком випадків, передбачених законодавством
України;

Ø надавати  документи, що посвідчують його особу як санітарного або
ветеринарного інспектора;

Ø перевіряти виконання відповідних санітарних заходів, що встановлені
для потужностей (об’єктів), які інспектуються;

Ø складати та надавати документи про проведення інспекції та відбір
зразків, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами, виданими
відповідно до цього Закону.

2. Відповідний інспектор, який порушує вимоги цього Закону та
інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до цього Закону, несе
передбачену законом відповідальність.

Стаття 33. Забій тварин
1. Забороняється забій тварин, які не супроводжуються

ветеринарним документом, що засвідчує здоров’я тварин, які направляються на
забій, та ветеринарно-санітарний стан потужності (об’єкта) походження таких
тварин.

2. Забороняється здійснювати забій парнокопитних та інших
копитних, а також забій свійської птиці та кролів в обсягах, що перевищують 5
голів на день, не на бойні, що має експлуатаційний дозвіл і зареєстрована
ветеринарною службою…

3. Позначка придатності повинна включати контрольний
(реєстраційний) номер бойні або, якщо тварини не підлягають забою на бойні,
персональний номер лабораторії або інших потужностей (об’єкта), де інспектор
ветеринарної медицини наносить позначку придатності.
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4. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України
встановлює форму та зміст позначки про придатність, а також способи і
процедури нанесення позначки про придатність на туші, частини туш, упаковку
для туш та частин туш і видає сертифікат придатності для споживання
людиною.

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
від 02.02.10р. №46 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України

 від 7 квітня 2002р. за № 278/17573 «Інструкції із застосування
позначки придатності та ветеринарних штампів і внесення змін

до Інструкції по клеймуванню м’яса»
1.3. Ця Інструкція є обов’язковою до виконання спеціалістами

ветеринарної медицини державної служби ветеринарної медицини та
потужностей (об’єктів), посадовими особами потужностей (об’єктів),
господарств, що здійснюють забій тварин, переробку, зберігання та
транспортування необроблених харчових продуктів тваринного походження,
незалежно від форм власності, агропродовольчих ринків, а також громадян –
власників сільськогосподарських тварин.

Стаття 34. Здійснення державного ветеринарно-санітарного
контролю на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та
молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового
зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження
(холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях)

1. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд (у межах своєї
компетенції) на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних,
молокопереробних підприємствах та підприємствах із зберігання продукції
тваринного походження здійснюється з метою забезпечення епізоотичного
благополуччя при надходженні та переробці сировини тваринного походження,
а також контролю за дотриманням необхідних ветеринарно-санітарних,
санітарних (гігієнічних) вимог щодо забезпечення безпеки готової продукції
тваринного походження.

2. Державний ветеринарно-санітарний контроль здійснюють офіційні
лікарі ветеринарної медицини (у межах своєї компетенції). Залежно від обсягів
виробництва суб’єкта господарювання офіційний лікар може мати заступника.

3. Офіційні лікарі ветеринарної медицини підпорядковуються головним
державним інспекторам ветеринарної медицини районів, міст.

4. Власники потужностей (об’єктів) мають право реалізовувати лише ту
продукцію тваринного походження, що вироблена під державним ветеринарно-
санітарним контролем та наглядом (у межах компетенції) та дозволена для
реалізації або зберігання з оформленням за необхідності відповідних
ветеринарних документів, що засвідчують її безпеку.

5. Діяльність спеціалістів ветеринарної медицини та санітарно-
епідеміологічної служби здійснюється у взаємному узгодженні, уникненні
дублювання функцій та максимальному сприянні роботі підприємства.
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Стаття 35. Агропродовольчі ринки
1. Забороняється реалізація  та обіг необробленого молока та сиру

домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших
копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.

2. Цілі туші свійської птиці, кроликів та малих диких тварин, риба, мед,
яйця і рослинні продукти можуть продаватись на агропродовольчих ринках за
умови їх перевірки на придатність для споживання людиною перед їх
продажем. Власник таких туш зобов’язаний надати їх для дослідження у
державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на
агропродовольчому ринку. Ця лабораторія проводить дослідження зазначених
харчових продуктів щодо їх придатності для споживання людиною згідно з
відповідними зводами правил.

3. Головний державний ветеринарний інспектор України та Головний
державний санітарний лікар України визначають перелік харчових продуктів
тваринного та рослинного походження, які можуть продаватися на
агропродовольчих ринках.

4. Сертифікат придатності для споживання людиною з позначкою
придатності видається ветеринарним інспектором на кожну тушу або за
необхідності на партію туш свійської птиці, кроликів та малих диких тварин,
щодо яких підтверджено придатність для споживання людиною…

5. На тушах, непридатних для споживання людиною, які на підставі
результатів лабораторних досліджень можуть використовуватися для
споживання тваринами, ветеринарний інспектор наносить насічки по поверхні
усієї туші, що вказують на непридатність продукту для споживання людиною.

6. Власники рослинних продуктів, призначених для продажу на
агропродовольчому ринку, зобов’язані надати ці продукти для дослідження в
державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на
агропродовольчому ринку. Придатність для споживання людиною рослинних
продуктів підтверджується відповідним сертифікатом лабораторії.

7. Харчовий продукт, зазначений у частинах другій і п’ятій цієї статті,
який непридатний для споживання людиною, не становить безпосередню
загрозу (низький ризик) для здоров’я людини, підлягає недопущенню до
реалізації або утилізації власником. Харчовий продукт, який непридатний для
споживання людиною, становить безпосередню загрозу (високий ризик) для
здоров’я людини, підлягає негайному вилученню власником та утилізації або
знищенню під контролем інспектора ветеринарної медицини відповідно до
законодавства.

8. Торгові місця на агропродовольчих ринках надаються їх операторами
особам, які здійснюють продаж туш або частин туш парнокопитних та інших
копитних забитих на бойні, цілих туш свійської птиці, кроликів та малих диких
тварин, риби, меду, яєць та рослинних продуктів лише після пред’явлення ними
сертифіката придатності для споживання людиною зазначених продуктів, що
видається державною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на
агропродовольчому ринку. Адміністрація (власник) агропродовольчого ринку
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зобов’язана надавати у користування лабораторії пристосовані службові
приміщення.

Лабораторії не несуть відповідальності за реалізацію продукції що не
пройшла ветеринарно-санітарної експертизи.

Відповідальність за надання дозволу на реалізацію такої продукції несе
адміністрація (власник) агропродовольчого ринку.

Функціонування агропродовольчого ринку за відсутності лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи забороняється.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року №877-V;

Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)
Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:
Ø пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини,

функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і
життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері
господарської діяльності;

Ø підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю)
відповідним органам державної влади;

Ø рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання;
Ø гарантування прав суб’єкту господарювання;
Ø об’єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду

(контролю);
Ø наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного

нагляду (контролю);
Ø відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду

(контролю);
Ø неприпустимості дублювання повноважень органів державного

нагляду (контролю);
Ø невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну

діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
Ø відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його

посадових осіб за шкоду, заподіяну суб’єкту господарювання внаслідок
порушення вимог законодавства;

Ø дотримання умов міжнародних договорів України;
Ø незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних

партій та будь-яких інших об’єднань громадян.
Постанова КМУ від 24 вересня 2008 р. №848 «Критерії оцінки ступеня

ризику від провадження господарської діяльності»
1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження господарської

діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та
нагляду, є:

Ø можливість виникнення біологічних, хімічних, фізичних ризиків,
пов’язаних з вирощуванням (виробництвом) продукції;

Ø рівень складності наслідків, виявлених під час проведення
протиепізоотичних та інших запобіжних заходів.
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Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

від 14 січня 2000 року № 1393-XIV
Цей Закон встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу,

переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та
небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої
продукції на життя, здоров’я людини, майно і довкілля.

Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України
№ 23 від 04.06.96 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19
червня 1996 р. №314/1339 «Ветеринарно-санітарних правил для ринків»

Ці Правила вміщують санітарні вимоги до території, обладнання,
торговельно-технологічного устаткування, інвентаря, утримання ринків,
продажу продукції, а також обов’язки дирекції ринків по їх дотриманню.

Правила поширюються на ринки і ринкові комплекси всіх типів як
існуючих, так і тих, що будуються або реконструюються, незалежно від їх
підпорядкування і форм власності.

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності» від 11 лютого 2010р. №1869-VI

1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи, державних
адміністраторів, уповноважений орган та суб’єктів господарювання, які мають
намір провадити або провадять господарську діяльність.

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України
№28 від 07.06.2002р. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України

від 21 червня 2002 р. за N 524/6812
1.1. Ці Правила розроблені на підставі Законів України «Про ветеринарну

медицину», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої
сировини», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або
подальше використання неякісної та небезпечної продукції», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з
урахуванням положень міжнародних договорів України.

Закон України «Про молоко та молочні продукти» від 24 червня 2004
року №1870-IV;

Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення
якості та безпеки молока і молочних продуктів

Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості та
безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров’я населення є:

Ø забезпечення внутрішніх потреб держави в молочних продуктах
широкого асортименту та нарощування їх експорту;

Ø здійснення контролю за якістю та безпекою молока, молочної
сировини і молочних продуктів;

Ø сприяння розвитку інтеграційних процесів між виробником,
переробником та реалізатором;

Ø проведення моніторингу ринку молока та молочної продукції;
Ø удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту

вітчизняних виробників молока та молочної продукції;
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Ø розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-
племінної справи.

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України
від 21.03.2002р. №17 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України

від 5 квітня 2002р. за №336/6624
«Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних

господарств населення - виробників сирого товарного молока»
1.2. Цим нормативно-правовим актом установлюються ветеринарні та

санітарні вимоги щодо одержання, первинної обробки та реалізації виробленого
особистими підсобними господарствами населення сирого товарного молока.

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України від
21.03.2002р. №18 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 5

квітня 2002р. за №337/6625 «Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів
закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних

господарствах населення»
1.1. Ці Вимоги спрямовані на створення необхідних організаційних,

технічних, ветеринарних та санітарних умов для закупівлі якісного сирого
товарного коров’ячого молока від тварин, які утримуються в особистих
підсобних господарствах населення та дрібних фермерських господарствах.

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від
13.04.2009 №85 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня

2009 р. № 519/16535 «Порядок видачі ветеринарних документів»
1.2. Цей Порядок регулює питання видачі міжнародних ветеринарних

сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок (далі – ветеринарні
документи).

Закон України «Про бджільництво» від 22 лютого 2000 року №1492-III
Цей Закон регулює відносини щодо розведення, використання та охорони

бджіл, виробництва, заготівлі та переробки продуктів бджільництва,
ефективного використання бджіл для запилення ентомофільних рослин
сільськогосподарського призначення, інших видів запилювальної флори,
створення умов для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських
культур, забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і
юридичних осіб, які займаються бджільництвом

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від
21 лютого 2006 року № 3447-IV

Стаття 2. Нормативно-правове регулювання захисту тварин від
жорстокого поводження

Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого
поводження здійснюється цим Законом, законами України «Про тваринний
світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про
ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та
іншими нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно до нього.
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 Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила щодо
захисту тварин від жорстокого поводження, ніж ті, що передбачені цим
Законом, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття3.Сфера дії цього Закону
 Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з

утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб.
 Дія цього Закону не поширюється на установи Міністерства оборони

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону,
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

 Дія цього Закону поширюється на такі види діяльності:
Ø скотарство, включаючи племінне скотарство;
Ø поводження з тваринами на території державних природних

заповідників та на інших особливо охоронюваних природних територіях;
Ø мисливство, мисливське господарство, рибальство;
Ø утримання домашніх тварин і племінна робота з ними;
Ø використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших

видовищних заходах;
Ø використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей;
Ø використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у

тестуванні;
Ø використання тварин у виробництві, у тому числі у виробництві

біологічних препаратів;
Ø інші види діяльності, де здійснюється вплив на тварин. Дія цього

Закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми
власності та інших речових прав на них.

 Стаття 4. Основні принципи захисту тварин від жорстокого
поводження

Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:
Ø жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами

моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;
Ø забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним,

видовим та індивідуальним особливостям;
Ø право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого

поводження з ними можуть бути припинені відповідно до цього Закону;
Ø заборона жорстоких методів умертвіння тварин;
Ø відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;
Ø утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння

шкоди як оточуючим, так і самій тварині.
 Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин Особа, яка

утримує домашню тварину, зобов’язана: забезпечити домашній тварині
необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та
індивідуальним особливостям, відповідно до вимог цього Закону;
дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де
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утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм
співжиття.

 Правила утримання  домашніх тварин установлюються органами
місцевого самоврядування.

 Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними
поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати
домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. Особа, яка
супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити: безпеку оточуючих людей і
тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою
твариною;

Ø безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
Ø безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною

біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю
за її поведінкою.

При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без
нагляду. Дозволяється утримувати: домашніх тварин у квартирах, де проживає
кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири.

При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях
загального користування; домашніх тварин у «зоокутках» дитячих, освітніх,
наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного
органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної
служби та ветеринарної медицини; домашніх тварин – у вільному вигулі на
ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на
прив’язі або без неї; домашніх тварин – юридичними особами: для охорони – в
обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для дослідної мети – у вольєрах,
біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках; собак – без повідків і
намордників під час оперативного використання правоохоронними органами,
собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні,
на навчально – дресирувальних майданчиках. Фізичні та юридичні особи, які
утримують домашніх тварин, зобов’язані дотримуватися вимог нормативно-
правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і
ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних
інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці
людей, а також інших тварин.

Наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України від 28.09.2010р. № 425, Зареєстрований в Міністерстві юстиції
України від 13 грудня 2010 р. № 1247/18542 «Порядок проведення заходів,

необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку»
Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності

тварин, які становлять небезпеку
1. Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності

тварин, які становлять небезпеку (далі – Порядок), встановлює вимоги до
проведення заходів, спрямованих на регулювання чисельності тварин, що не
утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково
створених діяльністю людини.
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2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі
України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

3. З метою запобігання виникненню та поширенню зооантропонозних
захворювань людей місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування відповідно до статті 16 Закону Україну «Про захист населення
від інфекційних хвороб»:

Ø затверджують комплексні програми і плани профілактики та боротьби
з цими інфекціями;

Ø затверджують правила утримання тварин у домашніх умовах,
виділяють і облаштовують на територіях населених пунктів місця для їх
вигулювання, забезпечують відлов, тимчасове утримання та регулювання
чисельності бродячих тварин; забезпечують систематичне проведення
дератизації на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку
населення та рекреаційних зонах.

4. Регулюванню чисельності підлягають безпритульні тварини, які:
Ø заподіюють шкоду компонентам природного середовища, життю,

здоров’ю та майну громадян, майну юридичних осіб;
Ø заподіюють шкоду сільському, лісовому, мисливському і (або)

рибному господарству;
Ø завдають клопоту мешканцям населених пунктів;
Ø створюють загрозу чи перешкоджають транспортному руху,

функціонуванню ліній електромережі, промислових і військових об’єктів;
Ø народилися з відхиленнями у фізичному розвитку, хворі або є носіями

збудників хвороб, небезпечних для життя і здоров’я інших тварин чи людей;
Ø чисельність яких загрожує санітарно-епідеміологічному благополуччю

населення;
Ø створюють загрозу виникнення епізоотій.
5. Регулювання чисельності безпритульних тварин здійснюється

відповідно до вимог, визначених Законами України «Про ветеринарну
медицину», «Про  захист  населення від інфекційних хвороб», «Про мисливське
господарство та полювання» та «Про захист тварин від жорстокого
поводження»

6. Безпритульні тварини підлягають вилову. Подальше обстеження
виловлених безпритульних тварин, проведення процедур з ними і вирішення
питання власності на них здійснюються відповідно до вимог статті 24 Закону
України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

7. Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та
знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів
тварин належить до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад.

Наказ  Державного комітету ветеринарної медицини України від
27.10.2008 № 232 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29
січня 2009 р. за N 85/16101 «Правила облаштування і утримання діючих
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(існуючих)  худобомогильників та біотермічних ям  для захоронення трупів
тварин у населених пунктах України»

1. Загальні положення
1.1.Правила облаштування і утримання діючих (існуючих)

худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у
населених пунктах України (далі – Правила) встановлюють основні
ветеринарно-санітарні вимоги щодо утримання і ветеринарно-санітарного
упорядкування діючих худобомогильників та біотермічних ям для захоронення
трупів тварин у населених пунктах України.

Ці Правила поширюються на місцеві органи виконавчої влади, суб’єктів
господарювання всіх форм власності, що займаються утриманням,
розведенням, обігом тварин та переробкою сировини тваринного походження.

3. Збирання та перевезення трупів
3.1. Спеціаліст державної служби ветеринарної медицини при огляді

трупа тварини, мертвонародженого плоду й інших біологічних відходів дає
розпорядження про їх прибирання та інші вказівки, що виключають доступ
сторонніх осіб, а також тварин, птиці, комах, які є обов’язковими до виконання
посадовими особами та громадянами.

3.2. Збір та знешкодження трупів тварин проводиться власником цих
трупів.

Стан водозабезпечення населення області
Водозабезпечення населення області здійснюється 317 господарсько-

питними водопроводами, в тому числі 36 комунальними, 67 відомчими, 214
сільськими та 3244 колодязями суспільного користування.

Для господарсько-питних водопроводів використовується вода тільки з
підземних джерел (артсвердловини). Водопровідні очисні споруди не
використовуються.

Централізованим водопостачанням охоплено 60,8 % населення області, із
них 18,3 % сільського населення.

З метою поліпшення стану водопостачання населення області в травні-
червні 2010 року проведені рейди-перевірки санітарно-технічного стану
водозабірних споруд і водопроводів. По узагальненим матеріалам рейдів
направлена інформація головам райдержадміністрацій, міськвиконкомам.

Проведена перевірка готовності 11 відомчих лабораторій на
водопровідних об’єктах до проведення бактеріологічних та санітарно-хімічних
досліджень. Надані пропозиції щодо покращення їх роботи, впровадження
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною».

Забезпечений лабораторний контроль якості питної води джерел
децентралізованого водопостачання. Проведені благоустрій, очищення,
дезінфекція до 75% колодязів.

Забезпечений облік аварійних та ремонтних ситуацій на водопроводах та
контроль за їх усуненням.
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Проводився постійний контроль за станом виконання Державної та
обласної програм розвитку водного і водопровідно-каналізаційного
господарства.

Введення в експлуатацію водопроводів централізованого водопостачання
без відповідного забезпечення каналізаційними та очисними спорудами не
проводилось.

Так, в цілому по області за 11 місяців 2010 року відсоток відхилень проб
води на санітарно-хімічні показники склав 6,2 % (за 2009 рік – 6,4 %) (в
основному на вміст заліза та фтору за рахунок їх природного вмісту у
використовуваних водоносних горизонтах), за бактеріологічними – 1,8 %
(2009р. – 1,4 %).

Визначається низький відсоток охоплення населення централізованим
водопостачанням в Ніжинському районі – 11,8 %, Талалаївському – 17,3%,
Коропському – 19,8%. В Городянському районі сільські водопроводи взагалі
відсутні.

Проблемами безпеки питної води систем централізованого
водопостачання комунальних водопроводів продовжує залишатись значна
зношеність водопровідних мереж (20 – 40 %), відсутність їх закільцювання, не
проведення постійних та якісних промивок внутрішньодомових мереж, в
результаті чого виникають часті аварійні ситуації та пориви, що створює умови
для виникнення інфекційних захворювань (вірусний гепатит А, кишкові
інфекції, тощо).

Незадовільний стан систем централізованого водопостачання сільського
населення поглиблюється тим, що більша частина сільських водопроводів стала
безгосподарною з причин розформування сільських колективних господарств і
несвоєчасної їх передачі у власність органів місцевого самоврядування. Крім
того, не створені служби чи бригади по експлуатації сільських водопроводів,
відсутня необхідна техніка, фонд запасних частин, не вирішене питання
фінансування цих заходів.

84% сільського населення області користується питною водою з джерел
децентралізованого водопостачання (колодязі громадського користування).

Найголовнішою проблемою у водопостачанні населення залишається
питання якості питної води децентралізованого водопостачання (питома вага
відхилень від санітарних нормативів за бактеріологічними показниками 24,0%,
за санітарно-хімічними – 41,7% за рахунок перевищення вмісту нітратів до 15–
21 ГДК) та санітарно-технічний стан колодязів громадського користування.

Інфекційна захворюваність, пов’язана з водним фактором передачі не
реєструвалась.

Санепідслужбою області здійснюється контроль за станом виконання
Державної та обласної програм розвитку водного господарства та програми
«Питна вода Чернігівської області на 2006-2020 роки». Забезпечується
проведення заходів по виконанню розпорядження облдержадміністрації від
08.09.03р. № 312 «Про забезпечення населення області якісною питною водою»
та комплексних районних планів покращення якості питної води, що подається
населенню.
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З метою поліпшення стану водопостачання населення області в травні-
червні щорічно проводяться рейди-перевірки санітарно-технічного стану
водозабірних споруд та водопроводів. За матеріалами рейдів санепідслужбою
області на адресу голів райдержадміністрацій та у міськвиконкоми
направляються відповідні інформації.

Забезпечений облік аварійних та ремонтних ситуацій на водопроводах та
контроль за їх усуненням.

Організований та здійснюється постійний моніторинг якості питної води.
Обласною санепідстанцією щомісячно проводиться збір інформації від
районних СЕС, узагальнення та інформування органів виконавчої влади.
Постійно проводиться інформування населення щодо якості питної води через
засоби масової інформації (радіо, телебачення, публікації в пресі).

Санепідслужбою надаються пропозиції щодо передбачення у місцевих
бюджетах додаткових коштів на розвиток і розширення водопровідних мереж
та споруд, проведення капітальних ремонтів, забезпечення своєчасного та
якісного технічного обслуговування діючих водопровідних споруд та мереж,
заміни застарілих мереж тощо.

В ході санепіднагляду за об’єктами водопостачання за 11 місяців
поточного року виявлено порушення санітарного законодавства на 54
водопроводах (16,9%), надано 35 приписів, накладено і утримано 26 штрафних
санкцій, тимчасово припинена експлуатація 158 об’єктів, 38 осіб відсторонено
від роботи за поданням санепідслужби.

З метою покращення водопостачання населення якісною питною водою
головам територіальних громад необхідно забезпечити:

Ø виконання державної та обласної програм розвитку водного
господарства в частині будівництва та розширення водопровідних споруд та
мереж;

Ø забезпечення якісного та своєчасного технічного обслуговування
діючих водопровідних споруд та мереж;

Ø приведення в належний санітарний стан джерел децентралізованого
водопостачання;

Ø застосування альтернативних видів водопостачання (використання
фасованої води, високоефективних побутових водоочищувачів тощо).

Санітарна очистка території населених пунктів
Одним із найбільш небезпечних забруднювачів навколишнього

середовища залишаються промислові та побутові відходи. Забруднення
території та ґрунту населених пунктів має безпосередній негативний вплив на
здоров’я населення, умови його проживання.

Основну складову в загальній масі відходів, що утворюються в області
займають тверді побутові відходи та виробничі відходи 4 класу небезпеки.

З метою посилення державного санітарного нагляду за організацією та
проведенням санітарної очистки та проведенням щорічної безстрокової
всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» фахівцями
санепідслужби області з 01.04.2010 року проводились рейди – перевірки
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санітарного стану та благоустрою населених пунктів області. Фахівцями
санепідслужби надані пропозиції для розробки обласного плану щодо
підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них
територій на 2010 – 2015 роки.

Всього по області скориговано 317 схем по закріпленню територій за
підприємствами та організаціями.

Впроваджений та ведеться соціально – гігієнічний моніторинг ґрунту.
Згідно з даними лабораторних досліджень проб ґрунту, відібраних у зоні
транспортних магістралей та території підприємств на протязі 2006 – 2009 рр.,
відзначається тенденція стабілізації та зменшення відсотку проб ґрунту з
перевищенням ГДК по санітарно–хімічних показниках (важкі метали: 2006р. –
28,6%, 2007р. – 43,8%, 2008 – 23,8%, 2009 – 3,8%).

Протягом останніх років має місце бактеріологічне та гельмінтологічне
забруднення ґрунту в зоні житлової забудови (дитячі заклади, дитячі
майданчики) більшості населених пунктів області, що пов’язане з
недосконалою системою санітарної очистки населених пунктів.

Питання благоустрою та санітарного стану населених пунктів потребує
особливої уваги.

В області впроваджені планово – регулярна (планово – по квартирна) та
планово – контейнерна і заявочна системи очистки.

Ефективність планово – по квартирної системи очистки, що охоплює
малоповерхову житлову забудову залежить від чіткого виконання графіків
вивозу сміття та достатньої кількості маршрутів. На теперішній час кількість
сміттєприбиральної техніки в комунальних господарствах недостатня, техніка
потребує заміни. Таким чином, застосування планово – по квартирної очистки у
містах області в існуючих умовах виявилось неефективним. Виникло питання
термінового коригування існуючих схем санітарної очистки.

Генеральна схема санітарної очистки розроблена проектним інститутом
тільки для м. Чернігова. В решті міст області та селищах міського типу схеми
розроблені силами комунальних підприємств, які в більшості щорічно
коригуються та узгоджуються з органами санепіднагляду. За поточний період
року в населених пунктах області скориговано 299 схем збору, вивезення та
знешкодження твердих побутових відходів.

В м. Чернігові внесені суттєві зміни у систему санітарної очистки. В
житлових кварталах збудовані 57 майданчиків з твердим покриттям, на яких
встановлені сучасні контейнери, придбані нові сміттєвози, впроваджені
додаткові окремі графіки для вивезення відходів із цих майданчиків.

Це дозволило скоротити кількість маршрутів планово – по квартирної
очистки, а головне – покращити санітарний стан дворових територій 5-ти
поверхових житлових будинків. Впровадження вказаної системи санітарної
очистки продовжується.

В місті Ніжині впроваджується комплекс заходів щодо покращення
благоустрою та санітарної очистки міста. Це розвиток міської інфраструктури
шляхом будівництва поквартальних або районних пунктів збирання і
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сортування твердих побутових відходів, створення підприємницьких структур
щодо утилізації відходів, реконструкція міського полігону ТПВ.

Розроблена міська програма благоустрою та озеленення міста визнана
одною із зразкових в Україні.

В м. Прилуки працюють пункти прийому відпрацьованих
люмінесцентних ламп на базі «Міськсвітло», автошин – «Утильсировина».
Працюють 2 комунальні підприємства КП «Комунальні послуги» та КП
«Послуги», продовжує впроваджуватись контейнерна система очистки. В
центрі міста функціонує збирально – сортувальний пункт, планується
будівництво таких пунктів в інших мікрорайонах міста.

Під час Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» виконані роботи по
впорядкуванню кладовищ, парків та скверів, місць масового відпочинку.
Висаджені дерева біля новобудов та в «Казковому» містечку в с.м.т. Варва та
інших населених пунктах області.

За участю Українського фонду соціальних інвестицій проведено
будівництво нового сміттєзвалища в м. Ічня.

Слід відзначити, що питанням організації санітарної очистки багатьох
населених пунктів необхідно надавати особливу увагу. Так слабка матеріально-
технічна база Ічнянського, Менського, Талалаївського ВУЖКГ не дозволяє
регулярно вивозити сміття із зони житлової забудови. Особливу турботу
викликає організація вивозу сміття зони приватної забудови.

Не вирішується питання окремого збору харчових відходів. Кузова
сміттєвозів «КО – 413», що використовується в області не герметизовані, у
зв’язку з чим під час руху сміттєвозів, а також на стоянках мають місце розливи
фільтратів, особливо восени, що викликає обґрунтовані скарги населення.

Незадовільно вирішується питання дезинфекції стволів сміттєпроводів у
багатоповерховій забудові міста.

Практично не вирішується питання щодо благоустрою діючих
скотомогильників.

Незадовільно вирішується питання дератизації та дезинсекції територій
багатьох підприємств та об’єктів.

Суттєво не покращилось питання організації збору вторинної сировини,
особливо пластмасової тари, у зв’язку з чим значно виросла об’ємна кількість
відходів.

В той же час питання будівництва сміттєпереробних заводів у містах
області не вирішується.

Проблемним залишається питання санітарної очистки «вільних
територій» (яри, кар’єри, лісосмуги та інші).

Багато стихійних звалищ виявлено в прибережних смугах річок. Тільки за
2010 рік ліквідовано 797 стихійних сміттєзвалища. Спеціалістами
санепідслужби області направлено 249 приписів, призупинена експлуатація 38
об’єктів, розглянуто 1650 справ на адмінкомісіях, накладено 104 штрафи,
висвітлено питань проведення акції: у мережі «Інтернет» – 5, виступів на
телебаченні – 7, по радіо – 29, опубліковано в пресі 53 матеріали.
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З метою забезпечення стабільної санітарно – епідеміологічної ситуації
головам територіальних громад необхідно:

Ø проводити щорічне коригування схем санітарної очистки населених
пунктів;

Ø забезпечити виконання заходів обласного плану щодо підвищення
рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на  2010-
2015 рр.;

Ø забезпечити всі населені пункти громади сміттєзвалищами;
Ø утримувати в належному санітарно-технічному стані кладовища;
Ø проводити своєчасний ремонт та реставрацію пам’ятників та

меморіалів;
Ø розвивати мережі пунктів прийому вторсировини;
Ø впроваджувати сучасні засоби збору та утилізації твердих побутових

та специфічних відходів;
Ø  утримання полігонів ТПВ та сміттєзвалищ, скотомогильників у

належному санітарно–технічному стані;
Ø вирішити питання будівництва сміттєпереробних заводів;
Ø проводити суцільну дератизацію.

Санітарний нагляд за оздоровчими закладами
В 2009 році в області функціонувало 26 оздоровчих закладів для

дорослих та дорослих з дітьми (3 санаторії для дорослих, 1 будинок
відпочинку, 21 база відпочинку, 1 кемпінг) та 9 міських пляжів.

Забезпеченість централізованим водопостачанням оздоровчих закладів
складає 26,9%, локальним водопостачанням – 73,1%.

Забезпеченість централізованим каналізуванням оздоровчих закладів
складає 7,7 %, локальним каналізуванням 30,7%, каналізовано на вигріб – 16
оздоровчих закладів, що складає 61,5%.

Всі оздоровчі заклади відкриті в оздоровчий сезон 2009 року з дозволу
територіальних санепідстанцій.

В 2009 році в області функціонувало 9 міських пляжів. Рай/міськ СЕС
проводиться недостатній контроль за підготовкою пляжів до роботи в літній
період, а також при їх експлуатації (наявність кабінок для роздягання, питних
фонтанчиків, туалетів, урн для збору побутового сміття, щоденне прибирання
території тощо).

З метою забезпечення належної експлуатації оздоровчих закладів, що
знаходяться на території громад необхідно:

Ø проводити контроль за своєчасним вивезенням твердих побутових
відходів на сільські сміттєзвалища;

Ø забезпечити недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ
навколо оздоровчих закладів;

Ø забезпечити утримання прилеглих територій до оздоровчих закладів в
належному стані.
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Санітарний нагляд за охороною атмосферного повітря
7 найбільших підприємств не мають нормативних санітарно-захисних

зон, що негативно впливає на санітарно-гігієнічні умови проживання більше 10
тис. населення.

м. Чернігів
1.КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «Технова»
2.Завод «Металіст»
3.ВАТ «ЧеЗаРа»
4.ЗАТ «Сіверянка»
м. Ніжин
1.НВК «Прогрес»
2.ВАТ «Ніфар»
м. Прилуки
1.Завод «Пластмас» (проводиться його перепрофілювання)

Лабораторіями рай/міськ/СЕС проводяться щорічні дослідження проб
атмосферного повітря селітебної території населених пунктів по 18
інгредієнтах. За 2007 – 2009 роки має місце тенденція до зниження питомої
ваги проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК (гранично-допустимих
концентрацій) з 3,8% в 2007 році до 3% в 2009 році за рахунок пилу, оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та фенолу.

Рекомендуємо головам територіальних громад забезпечити:
Ø контроль за АЗС, розташованих на автодорогах, задіяних в «Євро-

2012»;
Ø недопущення спалювання виробничих відходів та побутового сміття

на території об’єктів та населених пунктів;
Ø здійснення заходів щодо благоустрою та озеленення території

санітарно-захисних зон;
Ø виведення транзитного вантажного автотранспорту за межі населених

пунктів.

Радіаційна ситуація.
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.91 р.№ 106 та

розпорядження від 12.01.93 р. № 17-р 254 населені пункти області віднесені до
зон радіоактивного забруднення. Ці населені пункти знаходяться на територіях
7 районів області, причому 3 райони безпосередньо межують з 30-
кілометровою зоною відчуження.

Проведені заходи по мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС призвели до
суттєвого покращення радіаційної ситуації. По даним державної санепідслужби
області на даний час перевищення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів
(переважно цезію-137) відмічаються в окремих пробах молока корів приватного
сектору, лісових грибах і ягодах, дичині. Зокрема, за 11 місяців 2010 року
перевищення по радіоцезію мали місце тільки у 6 пробах молока, причому
рівень забруднення не перевищував 115 Бк/л. (при допустимому рівні 100 Бк/л).
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Згідно з законом України від 27.02.91р. № 791а- ХII «Про правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи» до зон радіоактивного забруднення відносяться
території за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення
людини перевищує 0,5 міліЗівертів (мЗв) за рік.По даним загальнодозимет-
ричної паспортизації населених пунктів України, які зазнали радіоактивного
забруднення після Чорнобильської аварії тільки в 6 населених пунктів області
згадана доза опромінення населення перевищує 0,5 мЗв/рік.

Однак, паспортна доза опромінення не враховує значне наджодження
радіонуклідів цезію-137 з лісовими грибами і ягодами, які традиційно входять
до раціону місцевих жителів. Таким чином, на перший план виступає проблема
запобігання додаткового опромінення населення від вживання радіоактивно-
забруднених продуктів лісу.

Установами санепідслужби радіаційно-ускладнених районів приділяється
значна увага даному питанню: проводяться дослідження продукції і
роз’яснювальна робота серед населення, в тому числі з використанням засобів
масової інформації.

Близько 40% «аварійної» 70-річної дози населення отримало в перші 1-2
місяці після виникнення аварії на ЧАЕС в основному за рахунок радіоактивного
йоду. У зв’язку з цим постає питання про необхідність створення запасу
препаратів стабільного йоду який, за необхідності, дасть можливість здійснити
в лічені години йодну профілактику населення і тим самим попередити
негативний вплив на здоров’я від так званого « йодного удару».

На 111 об’єктах області використовуються джерела аонізуючих
випромінювань, в тому числі на 23 промислових, 84 лікувально-
профілактичних і 4 науково-дослідних та учбових закладах. На всіх об’єктах
виконуються заходи по забезпеченню радіаційної безпеки персонала і
населення. Випадків радіаційних аварій за останні 5 років не було.

Головам територіальних рад необхідно:
Øознайомлюватись із результатами моніторингових досліджень по

визначенню цезія-137 та стронція-90 у продуктах харчування на радіоактивно-
забруднених територіях, при цьому особливу увагу звернути на дослідження
продуктів лісу;

Øорганізувати проведення дозопонижуючих заходів на радіоактивно-
забруднених територіях;

Øвирішення питання про створення запасу йодиду калію для населення,
що проживає на територіях, які межують з 30-кілометровою зоною
Чорнобильської АЕС.

Головне управління ветеринарної
медицини в Чернігівській області

Обласна санітарно-епідеміологічна станція
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РОЗДІЛ ІІІ. З ДОСВІДУ РОБОТИ

 Белан Микола Васильович
Коропський селищний голова

АКТИВНО ЗАЛУЧАТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ

Залучення громадян – це комплекс засобів та соціальних технологій, що
дозволяє залучити членів територіальної громади до прийняття та реалізації
рішень в межах компетенції громади та для здійснення реального
самоврядування, ґарантованого законодавством. З іншого боку, залучення
громадян є одним з методів використання експертних, консалтингових та інших
ресурсів територіальної громади для розв’язання місцевих проблем.

Громадянин – це дієздатна особа, яка є членом територіальної громади,
має всі права, які з цього випливають, і може брати участь у житті громади та
впливати на прийняття рішень.

Необхідність залучення громадян до окремих елементів управління
населеним пунктом прямо зазначено в законах України, нормативних актах
Верховної ради та Кабінету Міністрів України, його підрозділів, рішеннях
органів місцевого самоврядування тощо.

Громадяни мають право брати участь у місцевому самоврядуванні, і
завдання влади – забезпечити це право. Скористатися цим правом чи ні – це
вже особисте рішення кожного.

Залучення громадян є ефективним методом знаходження і використання
додаткових місцевих ресурсів. Жителі міста, селища, села є одночасно й
важливою складовою місцевих ресурсів. Колективний IQ (індекс інтелекту)
групи людей набагато вищий, ніж IQ окремої людини. Творчий потенціал
посилюється за рахунок маси ідей, що висловлюються людьми з різною
освітою, досвідом, навичками і здібностями. Можливості розв’язання проблеми
зростають, коли люди працюють у команді, а не поодинці.

У Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачені такі
форми залучення громадян як місцевий референдум, органи самоорганізації
населення, загальні збори за місцем проживання, громадські слухання та
місцеві ініціативи.

Органи самоорганізації населення (ОСН) – це представницькі органи, що
створюються мешканцями, які на законних підставах проживають на території
села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених
Законом України «Про органи самоорганізації населення».

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих
питань місцевого значення. ОСН поєднує у собі риси органу публічної влади
(наприклад, отримує повноваження відповідної ради) та громадського
об’єднання (наприклад, члени працюють на громадських засадах, крім голови і
секретаря).
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Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні
комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні
комітети.

В селищі створені 24 вуличні комітети, але на сьогоднішній день нашим
основним завданням є те щоб вони активніше запрацювали і дійсно стали тією
підтримкою і для нас і для депутатів. І основне питання і проблему яку ми
хочемо вирішили спільно з вуличними комітетами це налагодження системи
вивозу побутових відходів з приватних житлових будинків.

Загальні збори – це зібрання всіх чи частини мешканців села (сіл),
селища, міста для розв’язання питань місцевого значення.

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх
безпосередньої участі у розв’язанні питань місцевого значення. Законодавець
не наділив загальні збори правом приймати місцеві нормативні акти, але
потенційно це найсильніша за рівнем впливу на місцеву владу форма
безпосередньої демократії.

Загальні збори в селищі проходять постійно в першому кварталі
поточного року. Селищний голова звітує про виконання Програми соціально-
економічного розвитку селища за минулий рік та знайомить жителів селища з
Програмою на поточний рік. Крім цього на загальних зборах обговорюються
назрілі питання життєдіяльності селища.

Згідно зі статтею 13 закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», територіальна громада має право проводити громадські слухання –
зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого
самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть
заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо проблем
місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Проведення слухань не є самоціллю. Метою слухань є не тільки і не
стільки інформування громадян (для цього є більш ефективні засоби). Для
місцевих керівників головною метою слухань має бути отримання зворотного
зв’язку від громади, пробудження у громадян почуття ентузіазму і причетності
до розв’язання проблем громади, спрямування їх творчої ініціативи, залучення
громадян до розв’язання проблем і до реалізації рішень.

В селищній раді розроблено Положення про проведення громадських
слухань. Проводились громадські слухання, але все таки нам не вдалося
проводити такі заходи на належному рівні, над цим питанням ми і будемо
працювати в цьому році.

Стратегія громади
В Коропському районі на протязі 2008–2009 років розроблявся

стратегічний план розвитку Коропського району та селища Короп до 2018 року.
Безпосередню участь у його розробці брали і жителі селища Короп: вивчались
думки підприємців та підприємств, проводилось анкетування жителів селища.
Всі документи були вивчені оброблені і результатом стало затвердження
стратегічного плану розвитку на пленарному засіданні районної ради. Тобто
всією громадою були визначені основні напрямки розвитку селища і району на
найближчі 10 років.
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Такими напрямками стали:
А.Розвиток малого і середнього бізнесу.

А.1.Розвиток бізнес-інфраструктури:
А.1.1. Відкриття районного бізнес-інкубатору
Створюється районний бізнес-інкубатор, де малі підприємці-початківці,

що працюють у визначених пріоритетних галузях на пільгових умовах можуть
отримати в оренду офісну площу та техніку на початковий період своєї роботи.

А.1.2. Створення інформаційно-ресурсного центру для підприємців
Районні органи влади ініціюють створення інформаційно-ресурсного

центру у формі громадської організації, яка надаватиме підприємцям
консультаційні та інформаційні послуги і сприятиме залученню додаткових
коштів в розвиток підприємництва за рахунок грантових програм.

А.2.Підтримка пріорітетних галузей підприємництва:
А.2.1. Підтримка в’їздного туризму
Надання фінансової та організаційної підтримки з боку влади. Створення

нових діючих підприємств галузі.
А.2.2. Підтримка народних промислів
Надання фінансової та організаційної підтримки з боку влади. Створення

 нових діючих підприємств галузі.
А.2.3. Підтримка малих підприємств переробної галузі
Надання фінансової та організаційної підтримки з боку влади. Створення

 нових діючих підприємств галузі.
В. Розвиток туризму.

В.1.Розвиток туристичної інфраструктури:
В.1.1. Підготовка земельних ділянок під будівництво готелів
Районними та селищним органами влади визначено перелік земельних

ділянок, придатних для створення закладів розміщення та підготовлено
попередню документацію на зазначені ділянки. Створено каталог зі
щонайменше 5 доступних для інвестора ділянок.

В.1.2. Пошук та залучення зовнішнього інвестора у туристичну галузь
Районні та селищні органи влади активно пропонують наявні інвестиційні

ресурси зовнішнім інвесторам для будівництва готельних комплексів. Створено
щонайменше 2 нових заклади розміщення належної якості.

В.1.3. Створення районного туристичного інформаційного центру
Створюється організація (бажано госпрозрахункова, у формі

комунального підприємства або іншій), що координуватиме розвиток в’їздного
туризму на території району та співфінансуватиметься з місцевих бюджетів.
Напрями діяльності: екскурсійна діяльність, сприяння залученню інвесторів,
надання консультацій туристам, всебічна реклама району, розробка та
реалізація туристичних маршрутів, оригінальної сувенірної продукції тощо.

В.2. Розробка туристичного продукту:
В.2.1. Удосконалення концепції Святомиколаївського ярмарку
Розроблюється та втілюється оновлена концепція проведення

Святомиколаївського ярмарку в с. Короп (основні напрями: осучаснення;
масова участь громадян у театралізованих дійствах; професійна реклама
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заходу). Збільшено частку зовнішніх відвідувачів та закладено основи для
збільшення економічного ефекту.

В.2.2. Розробка серії туристичних маршрутів
Розроблюється серія туристичних маршрутів відповідно до наявних

можливостей району (народні промисли, зелений туризм, історичні пам’ятки
тощо).

В.3: Інформаційне просування туристичного продукту
В.3.1: Розробка багатомовних презентаційних матеріалів
Розроблюється пакет багатомовних (українська, російська, англійська)

презентаційних матеріалів та місцевих оригінальних сувенірів. Пакет включає:
буклети, ручки, чашки та продукцію місцевих народних майстрів, а також
туристичні мапи району і власне пакет-пакунок. Всі матеріали виконано у
єдиному, фірмовому стилі який не підлягає зміні (єдина кольорова гама, шрифт,
гасло-слоган тощо). Розробляється окремий веб-сайт туристичного потенціалу
району та здійснюється його реклама.

В.3.2. Систематична реклама туристичних можливостей району
Здійснюється систематичне інформаційне просування туристичних

принад Коропського району з метою залучення туристів. Місцева влада вкладає
кошти в рекламу району, працюючи на перспективу.

Втілення цих планів у життя дасть змогу запобігти занепаду селища і
району в цілому, а те що саме громада безпосередньо брала участь у розробці
даного плану дає надії на її успішне втілення в життя.

Інформування громади через ЗМІ
Надання точної і вчасної інформації є важливим елементом

демократичного суспільства. Інформування мешканців міста про дії, плани і
проблеми ОМС закладає надійні підвалини подальшої активної участі громадян
у місцевому самоврядуванні.

В деяких випадках громадяни майже не звернуть уваги на надану їм
інформацію; в інших випадках надання інформації започатковує процес
повномасштабного залучення громадян до практики місцевого самоврядування.

Громадяни мають право на поінформованість, а владні структури
зобов’язані передавати об’єктивну, повну та вчасну інформацію громадськості
про діяльність органу та посадовців місцевого самоврядування.

Коропська селищна рада рішенням від 10 січня 2007 року затвердила
Порядок оприлюднення регуляторних та інших нормативно-правових актів.

Згідно Порядку оприлюднення регуляторних та інших нормативно-
правових актів селищної ради та її виконавчого комітету  є необхідною формою
ознайомлення та реалізації прав громадськості на участь в здійсненні
повноважень місцевого самоврядування, які передбачені Конституцією
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».

Метою оприлюднення є ознайомлення громадськості селища з
регуляторними та нормативно-правовими актами, які приймаються селищною
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радою та її виконавчим комітетом, для отримання від мешканців селища
пропозицій та зауважень з цих питань.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою
одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний
аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в
друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх
відсутності – у друкованих засобах масової інформації, а саме районній газеті
«Нові горизонти», або шляхом розміщення на офіційній сторінці Коропської
селищної ради проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.

Співпраця з громадськими організаціями
За підтримки та ініціативи селищної ради, за безпосередньої участі

Михайлова Анатолія Петровича, депутата селищної ради в селищі була
створена Громадська організація «Агенція регіонального розвитку Коропщини»
як добровільне об’єднання громадян, створене для задоволення та захисту
законних творчих, економічних, соціальних спільних інтересів громадян.

Агенція здійснює свою діяльність на засадах самоврядування,
добровільності, рівноправності своїх членів, законності, відкритості і
демократичності.

Основною метою створення та діяльності громадської організації є:
Ø покращення життя шляхом самоорганізації, підвищення активності

населення в процесі прийняття і реалізації рішень, пов’язаних з ростом
соціально-економічного рівня життя населення, захисту їх прав;

Ø сприяти формуванню ринкової інфраструктури Коропського району;
Ø розробка проектів регіонального розвитку;
Ø об’єднання потенціалу своїх членів для реалізації комплексної

програми розвитку туристичної галузі в районі, шляхом удосконалення
механізмів співпраці органів влади та самоврядування, бізнесу, культурно-
освітніх та громадських організацій на основі сучасних інноваційних
технологій, широкої популяризації туристичних та рекреаційних можливостей
Коропщини;

Ø просування іміджу Коропського району серед інших регіонів України.
Діяльність та мета громадської організації не тільки не суперечить, але й

доповнює діяльність органів селищної ради по тих чи інших питаннях. Дуже
тісна співпраця селищної ради та громадської організації розпочалась в 2008
році під час розробки Проекту «Реконструкція вуличного освітлення» в рамках
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». На
сьогоднішній день ми вже співпрацюємо над реалізацією другого проекту і
продовжуємо реконструкцію мереж вуличного освітлення із заміною на менш
енергозатратні лампи.
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Герасименко Григорій Васильович
Ічнянський міський голова

СПІВПРАЦЯ З РАДОЮ

Вибори на пропорційній основі до органів місцевого самоврядування
невеликих громад міст районного значення вже по своїй природі несуть  певну
загрозу виникнення конфліктів. Вони виникають ще при підготовці та
проведенні виборів до місцевих рад. Іноді політичні пристрасті настільки
набирають сили, що, ще не будучи депутатами і не знаючи достеменно один
одного, майбутні депутати, ще не отримавши депутатського мандата,
починають «не любити» своїх колег з інших партій.

Перші сесії таких рад часто є настільки заполітизованими, що часом
нагадують продовження виборчих кампаній. При цьому може постраждати
авторитет ради. При виборах її керівних органів не завжди професіоналізм є
головним критерієм оцінки того чи іншого кандидата.

Такі випадки негативно впливають на професійний рівень органу
місцевого самоврядування, шкодять збереженню інституційної пам’яті. Не
краща ситуація і коли не вдається сформувати в раді помірковану більшість, а
ще до того ж міський голова є представником меншості. І це, безперечно,
велика проблема, бо в ній закладено потенційні конфлікти, що можуть
виникнути на політичному грунті.

Проте виборці завжди праві як би вони не проголосували і який би
депутатський склад не обрали. То ж і мудрість міського голови та депутатів
полягає в здатності реально оцінити ситуацію, знайти золоту середину, той
компроміс, який дасть можливість незважаючи ні на що виконувати свій
обов’язок, бути гідними представниками громади і працювати для блага своїх
громадян. Адже джерело влади одне й те саме – виборці територіальної
громади.

А для цього потрібно визначити пріоритетні напрямки, які зможуть
створити сприятливі умови для згуртування депутатського корпусу навколо
конкретних проблем, ідей тощо.

Хто б не був обраним міським головою, розраховувати йому на
безпроблемну співпрацю з депутатами з першого ж засідання навряд чи
доводиться. І тому потрібно для себе визначитися як себе вести і з чого
розпочати. Перший крок на зустріч повинен зробити саме міський голова.

Непогано було б на першому етапі піти на розумний компроміс, показати
свою налаштованість до відкритого діалогу і готовності розглядати пропозиції
кожного з депутатів, спробувати побачити їх із сторони і почути їх.

Також непогано було б провести за участю депутатів та громадськості
інвентаризацію накопичених в громаді проблем та сформувати їх в порядку по
мірі важливості. При цьому хто виступатиме ініціатором проведення такого
заходу голова, депутати чи виборці абсолютно байдуже. Головне щоб він
відбувся, адже в кінцевому результаті це дасть можливість пробудити
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активність депутатського корпусу, побороти байдужість, культивувати бажання
залишити позитивний слід в історії місцевого самоврядування свого регіону.

Реалізацію таких заходів доцільно розпочати саме з того, який знайшов
найбільшу  підтримку і який на даному етапі є найбільш соціально значимий.

Одним із таких заходів в Ічнянській міській громаді в попередній
каденції, приміром, було переведення централізованих систем опалення
житлового фонду на індивідуальне. Спочатку була ідея, яка здавалось виникла
не на пустому місці. Адже в цей час пішло різке підвищення цін на енергоносії,
недосконалі системи централізованого теплопостачання при високих цінах не
гарантували надання якісних послуг. Застаріле обладнання тепломереж не
гарантувало тепла в квартирах, проте успішно прогрівало земельні ділянки
через які проходили теплові мережі. Кожного року все більше виникало аварій
на теплових мережах через зношеність трубопроводів. Міська рада не мала
достатніх коштів для своєчасного проведення ремонтних робіт. Назрівала
нездорова атмосфера в громаді. В такий непростий період і було запропоновано
депутатам розглянути варіант можливості переведення всього народно-
господарського комплексу на індивідуальне опалення і багатоквартирних
будинків в тому числі.

Детальний аналіз переваг і недоліків запровадження такого заходу дав
поштовх до конкретних дій. І саме головне, що ця ідея знайшла підтримку як
серед депутатського складу так і населення, що правда не зразу.

На першому етапі реалізації цього проекту депутатам міської ради та її
виконавчого комітету довелося пройти через все починаючи від відвертої
недовіри і скептицизму, обережної зацікавленості, до задоволення від
отриманого результату після переведення на індивідуальне опалення першого
житлового масиву. А коли відчули економічний ефект громадяни, який
виражався як у фінансовому вигляді, так і в можливості належним чином
отоплювати свої власні приміщення – і розуміння і підтримка були забезпечені.
Решту житлових масивів було переведено на індивідуальне опалення без
особливих труднощів.

Дуже добре, коли ініціатором вирішення соціальних проблем виступає
громадська організація, особливо та, що створена з ініціативи самих громадян.
Такі організації не заангажовані політичним багажем, їх пропозиції легко
сприймаються і депутатським корпусом і громадськістю. При обговоренні
проблем, піднятих представниками громадських організацій, на другий план
відходять політичні уподобання, народні обранці починають себе відчувати
представниками громади і приймають рішення як правило саме в інтересах
громадян.  Такі проекти сприяють об`єднанню голови і депутатського корпусу в
прагненні вирішення місцевих проблем і вони дають хороший поштовх до
співпраці обох сторін.

Налагодженню плідної співпраці сприяє прийняття регламенту
відповідної ради. А вірніше прийняття чіткого регламенту дає можливість
систематизувати і впорядкувати роботу міської ради, а також уникнути дрібних
безпідставних конфліктів.



160

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
регламент ради приймається не пізніше як на другій сесії відповідної ради. Тож
після визнання повноважень новообраної ради було створено робочу групу по
розробці проекту регламенту Ічнянської міської ради шостого скликання.

Після докладного обговорення новообрана міська рада прийняла
регламент, котрий складається із 143 статей, які об`єднані у вісім розділів.

Перший розділ «Загальні положення» складається із шести статей і
визначає  основні засади формування і діяльності міської ради як органу
місцевого самоврядування, її повноваження, термін повноважень ради, строк,
на який поширюється дія регламенту.

Другий самий об`ємний розділ регламенту, в якому налічується 70 статей,
називається «Організація роботи міської ради». В ньому викладено порядок
скликання сесій міської ради, особливості проведення першої та послідуючих
сесій, визначення їх правомочності, механізм обрання робочих органів, порядок
участі в сесійних засіданнях ради представників громадськості, мова на якій
ведуться засідання сесій міської ради, повноваження головуючого та депутатів
при проведенні засідань, правила поведінки депутатів та запрошених,
визначено механізм голосування, особливості таємного голосування, порядок
прийняття рішень, оформлення сесійних матеріалів, оприлюднення прийнятих
рішень та доведення їх до виконавців

В зазначеному розділі окреме місце відведено особливості підготовки
програми соціально – економічного розвитку міста та міського бюджету, а
також порядку підготовки і прийняття регуляторних актів відповідно до Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».

В третьому розділі регламенту йдеться про депутатів міської ради,
визначено загальні принципи діяльності, окреслено права та обов`язки, шляхи
їх реалізації. В цьому ж розділі визначено порядок створення депутатських груп
і фракцій та засади на яких депутати приймають в них участь.

Четвертий розділ регламенту розкриває порядок обрання і діяльності
виборчих посадових осіб міської ради: міського голови та секретаря міської
ради.

Порядок формування та організації діяльності постійних комісій міської
ради, їх повноваження висвітлено в п`ятому розділі регламенту. В цьому ж
розділі відведено шість статей порядку створення та організації діяльності
тимчасових контрольних комісій міської ради.

Шостий і сьомий розділи регламенту передбачають порядок формування і
діяльності виконавчого комітету та комісій утворених при виконкомі міської
ради, визначають їх повноваження та підконтрольність.

В останньому восьмому розділі передбачено можливі випадки
дострокового припинення повноважень ради та порядок здійснення такої
процедури.

Якщо коротко охарактеризувати регламент,  то це той згусток витягів із
законодавчих актів, правил внутрішнього розпорядку, прав і обов`язків,
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дотримання яких дає можливість забезпечити виконання повноважень таким
представницьким як міська рада.

Прийнятий радою регламент дисциплінує і налаштовує депутатів на
плідну роботу в межах існуючого законодавства.

Проте слід розуміти, що ніякий самий досконалий документ типу
регламент, ніякий Закон України сам по собі не здатний зробити основного –
об`єднати народних обранців (голову і депутатів) за для основного –служіння
своєму народу і своїй громаді. Для цього потрібні добра воля і холодний розум
обох сторін.

Тільки єдність і розуміння тієї відповідальності і тої довіри, яку виявила
громада обравши міського голову і депутатів, дасть можливість перебороти
непорозуміння, тимчасові труднощі і негаразди і забезпечити їх плідну
діяльність і на основі цього розквіт наших населених пунктів.
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Васюк Анатолій Миколайович
Кам’янсько-Слобідський сільський голова

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ – ЗАПОРУКА УСПІХУ

Майже два десятиліття в Україні активно розбудовується місцеве
самоврядування. Відбулося його конституційне визнання. Етапним актом стало
приєднання нашої держави до Європейської хартії місцевого самоврядування.

Все це підтверджує, що розвиток місцевого самоврядування в Україна
набув незворотного характеру і сьогодні є одним із пріоритетних напрямку
внутрішньої політики в нашій державі. Про це свідчить також і ряд прийнятих
нормативно-правових актів. Конституція України визначила територіальну
громаду первинним суб’єктом місцевого самоврядування.

Основний Закон України покладає на територіальні громади вирішення
широкого спектра важливих питань. Це насамперед залежить від професійної
компетенції сільського, селищного, міського голови й активної участі кожного
члена територіальної громади.

Організаційна структура
Організаційна структура сільської ради визначена ст. 5 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні». На рівні села, структура системи
місцевого самоврядування є такою:

Ø територіальна громада села;
Ø представницький орган територіальної громади села - сільська рада;
Ø посадова особа місцевого самоврядування сільський голова;
Ø виконавчий орган-виконавчий комітет сільської ради.
Під час проведення виборів 31 жовтня 2010 року територіальною

громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування в порядку, визначеному законом було обрано сільську
раду, яка складається з 12 депутатів та сільського голову, який очолив раду. За
поданням сільського голови на першій сесії із числа депутатів було обрано
секретаря сільської ради. При сільській раді з числа депутатів утворено три
комісії постійні комісії:

Ø з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та управління
об’єктами комунальної власності;

Ø з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних
відносин та ефективного використання природних ресурсів;

Ø з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення,
законності та правопорядку.

В міру необхідності перед засіданням сесії проходять засідання комісії, де
попередньо розглядаються питання, які виносяться на розгляд сесії та даються
рекомендації для врахування при прийнятті рішення. Засідання комісій
оформляються протоколами.

Для більш ефективної роботи ради на першій сесії сільської ради було
створено виконавчий комітет у кількості семи чоловік (хоча у територіальних
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громадах, які налічують до 500 мешканців, згідно з пунктом 3 ст. 11 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет ради
може не утворюватись і його функції (окрім розпорядження земельними та
природними ресурсами) здійснює одноособово сільський голова, функції
секретаря виконавчого комітету відповідної ради за рішенням ради може
виконувати секретар ради). До складу виконавчого комітету крім голови та
секретаря обрано заступника сільського голови та чотирьох членів виконкому.
До складу виконкому ввійшли керівники підприємств та жителі громади, які
користуються авторитетом серед членів громади. Це дає можливість більш
тісно співпрацювати з громадою при виконанні своїх повноважень. Більш
коротко і класично структура місцевого самоврядування виглядає так:
Територіальна громада вибирає сільську раду та голову, який в їй головує та
керує виконавчим комітетом. Постійні комісії пропонують свої пропозиції раді.
У своїй роботі сільська рада керується регламентом роботи сільської ради,
відповідно виконавчий комітет регламентом виконкому, а постійні комісії –
положенням про постійні комісії.

Делегування повноважень
Конституція та Закон України «Про місцеве самоврядуванні в Україні»

наділяють широкими повноваженнями сільського, селищного голову щодо
організації діяльності територіальної громади загалом, організації роботи ради,
її виконавчих органів у різних сферах і галузях життєдіяльності громади.
Одним із основних завдань в роботі сільського голови є виконання
самоврядних та делегованих повноважень, передбачених статями 27-40 Закону
України «Про місцеве самоврядуванні в Україні». Сутність делегування полягає
в передачі завдань і повноважень виконавчому комітету, який бере на себе
відповідальність за їх виконання. Це засіб, за допомогою якого розподіляються
завдання, котрі потрібно виконати для досягнення цілей організації.

Більш конкретно зупинюсь на висвітленні цього питання. Виконавчий
комітет в співпраці з працівниками паспортного столу постійно веде облік
громадян, які проживають на території сільської ради. На основі цих даних
станом на 20 січня щорічно до статвідділу здається звіт за формою 6 – село, де
відображаються дані про кількість постійного та наявного населення та рух
населення на протязі календарного року. Для більш повного контролю за
станом надходжень до місцевого бюджету виконавчий комітет та сільська рада
на своїх засіданнях щоквартально розглядають стан надходжень до бюджету та
в міру своєї компетенції вживають заходи для виконання бюджету. Також
постійно контролюються видатки бюджету з метою більш раціонального
використання бюджетних коштів. При призначенні на роботу керівників
бюджетних організацій (а часом і не тільки) узгодження в основному в
телефонному режимі проходить з головою ради. При плануванні роботи
виконавчого комітету до плану постійно включаються питання виконання
делегованих повноважень. Зокрема постійно узгоджуються графіки роботи
підприємств та організацій, які розміщені на території сільської ради.
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Значна увага приділяється доступності медичного обслуговування
населення На території сільської ради діє два ФП, які надають першу медичну
допомогу та забезпечують диспансерний облік. З метою покращення медичного
обслуговування дітей на селі, дотримання санітарних норм, покращення стану
здоров’я дітей, постійно ведеться контроль за дотриманням санітарного стану,
чистоти, проведення профілактичних щеплень у неблагополучних сім’ях. На
жаль, не всі батьки розуміють, що дитині потрібно зробити щеплення і тому по
нашому селу не всі діти прищеплені. З батьками проводилась бесіда, але вони
відмовились прищеплювати своїх дітей. Великою проблемою на сьогоднішній
день є проходження флюорографічного обстеження. З цією метою один раз у
два роки пересувними флюорографами тубдиспансеру проводиться
флюорографічне обстеження населення з метою виявлення на ранніх стадіях
захворювань системи дихання. Для здобуття освіти на території сільської рад
діє ЗОШ І-ІІІ ступеня,  де на даний час навчається 34  учні.  За
загальнодержавною Програмою «Шкільний автобус» для підвезення учнів з
с. Камінь отримано автобус на 25 місць. Значна увага приділяється обліку дітей
дошкільного віку, неблагополучних сімей. Постійно в міру необхідності
проводиться обстеження неблагополучних сімей, які беруться на облік. За
результатами обстеження проводяться засідання виконкому, де розглядаються
питання виконання батьками батьківських обов’язків. На території сільської
ради проживає двоє дітей, які залишились без піклування батьків і опікуном є
бабуся. З метою контролю проводиться обстеження умов проживання, про що
складається акт відповідної форми. На засіданні виконкому щорічно
заслуховується звіт опікуна про виконання своїх обов’язків. Статтею 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень
віднесені питання земельного характеру та охорони природного середовища.
Це дуже серйозні питання і вирішення їх по суті потребує значних фінансових
ресурсів, які на сьогодні в умовах кризи та її наслідків зовсім відсутні.
Зупинюсь на наболілому. Мабуть, відсутня сільська рада (та і міська), на
території якої було б згідно вимог чинного законодавства відведено місце для
сміттєзвалища. Інспекція з охорони НПС пропонує оформити необхідні
документи на сміттєзвалища, а їх вартість на сьогоднішній день з урахуванням
всіх вимог сягає сотні тисяч гривень. І крайній залишається сільський голова.
Не легше вирішуються і земельні питання, які потребують значних фінансових
затрат.

Значна увага приділяється співпраці з райвійськоматом по обліку
військовослужбовців запасу та сприянняю організації призову громадян на
строкову військову та альтернативну службу, виконанню вимог законодавства
щодо звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи в
підконтрольних організаціях, вирішення питань щодо створення належних
умов для співпраці з відділом внутрішніх справ та інші. Виконком Кам’янсько-
Слобідської сільської ради проводить реєстрацію актів громадського стану,
вчинює нотаріальні дії.

Аналіз виконання делегованих повноважень показав, що недостатньо
приділяється уваги таким актуальним питанням як організація охорони,
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реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та
містобудування; надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства
і дитинства, недостатньо приділяється уваги контролю за дотриманням
природоохоронного законодавства та інші.

Необхідно зазначити,що для виконання делегованих повноважень
виконавчою владою необхідна відповідна матеріальна та фінансова база, але
держава часом приймаючи те чи інше рішення не забезпечує його фінансами.
Деякі делеговані повноваження виконуються за рахунок місцевого бюджету,
який має дефіцит надходжень, і з часом ці витрати не компенсуються
державою. Невиконання тих чи інших делегованих повноважень місцевою
владою викликає невдоволення мешканців територіальної громади.
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Карпенко Валентина Федорівна
Парафіївський селищний голова

БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ – НАШІ ПРІОРІТЕТИ

Основним в роботі кожного керівника територіальної громади є розвиток
соціальної інфраструктури. Кожен житель як міста, так і сільської місцевості
потребує кваліфікованої медичної допомоги, отримання якісної освіти, надання
побутових послуг. Кожен хоче мати хороше житло, стабільну, добре
оплачувану роботу.

Не секрет, що в умовах, коли країна ніяк не може вийти з економічної
кризи, коли підприємства, особливо в сільській місцевості економічно
занепадають або і взагалі припиняють свою діяльність, проблемою номер один,
як для міського, так і для сільського чи селищного голови є проблема де взяти
гроші, бо як же без них розвиватися.

При підготовці бюджету на наступний рік проаналізуйте, які доходи
будуть в новому бюджетному році,  а саме які види податків і в яких сумах
сплатять підприємства, що розташовані на території вашої ради. Як правило
основні доходи – це податок на доходи з фізичних осіб, плата за землю,
фіксований сільськогосподарський податок. Врахуйте надходження від
підприємницької діяльності, місцеві податки і збори, і інші види надходжень.

В залежності від того наскільки самодостатня громада, надійдуть до
бюджету дотації вирівнювання.

Все це потрібно добре проаналізувати для того, щоб раціонально
спланувати видатки.

Плануючи видатки бюджету на наступний рік на перше місце ставимо
оплату праці працівників установ, що фінансуються радою та оплату за
споживання енергоносіїв, харчування дітей в дошкільних навчальних закладах.
Як правило, на матеріали, зв’язок, транспортні послуги залишається мізер.

А як же з розвитком соціальної інфраструктури ?
Зазвичай на капітальні видатки коштів не вистачає. А тут стоїть ряд

проблем – облаштування доріг, ремонт приміщень, пам’ятників, тощо.
Перш за все обдумайте, що в першу чергу необхідно побудувати чи

відремонтувати. Не випадково при затвердженні сесією ради плану соціально-
економічного розвитку на рік визначається «тема року».

Добре проаналізуйте резерви надходжень до бюджету ради.
Пригадую, як у квітні 2002 року, коли мене вперше було обрано

Парафіївським селищним головою виникло цілий ряд проблем. В зв’язку
економічною кризою місцеве підприємство ВАТ «Парафіївський цукровий
завод» відключило від заводської теплоцентралі Парафіївську районну лікарню
(трьохповерхівка), загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, де навчалося біля
трьохсот учнів, 180 квартир житлового фонду, які обслуговував ВАТ
«Парафіївський цукровий завод». Закрито було два дитячі садки цукрового
заводу та ТОВ «Парафіївське», а дитячий садок ЗАТ ім.Агеєва був на грані
закриття. Будинок культури, що був на балансі ЗАТ ім.Агеєва не опалювався в
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осінньо-зимовий період більше десяти років. Дороги в жахливому стані,
особливо до лікарні.

Селищний бюджет становив 128 тис.грн. З них близько половини
перечислялося до районного, бо в комунальній власності селищної ради був
лише фельдшерсько – акушерський пункт. Соціальна сфера селищною радою
не фінансувалася і занепадала.

Проаналізувавши ситуацію виконком селищної ради прийшов до
висновку, що не завжди по-господарські підходили до вирішення питань.
Зокрема, жоден гектар земель запасу та резерву селищної ради не був зданий в
оренду, хоча в смт. Парафіївка на той час було чотири підприємства – цукровий
завод, ЗАТ «Кремінь», ТОВ «Парафіївське», ЗАТ ім.Агеєва. Уклавши договори
оренди на землі запасу і резерву в селищний бюджет 2002 року додатково
надійшло більше 100 тисяч гривень. Додаткові надходження дали змогу
вирішити в Парафіївці цілий ряд проблем.

Завдяки активній позиції голови Ічнянської райдержадміністрації
Рубашки С.В., головного лікаря Парафіївської районної лікарні Івасюка Д.В.,
керівників місцевих підприємств, спонсорській допомозі народного депутата
України Шпига Ф.І. в цьому ж 2002 році вдалося газифікувати лікарню. З 75
тис.грн селищною радою виділено на газифікацію лікарні 25 тис.грн.
Газифіковано в 2002 році і школу. А під кінець року вперше за всю історію
селища було створено бюджет розвитку, що дало змогу в наступному році
прийняти в комунальну власність селищної ради дитячий садок ЗАТ ім.Агеєва,
відремонтувати його і газифікувати.

Одним із способів «дістати гроші» є розвиток підприємництва і
створення робочих місць. В 2002 році в смт Парафіївка було 8 торгових точок,
на даний час їх 33. Відкрито майстерню по ремонту автомобілів. Щороку від
підприємницької діяльності до бюджету надходять значні суми. За 2010 р. від
підприємницької діяльності до селищного бюджету надійшло 65 828 грн.

Значні суми в селищний бюджет надходять від оренди та продажу
ділянок не сільськогосподарського призначення. В парафіївці кожен клаптик
землі сільськогосподарського і не сільськогосподарського призначення зданий
в оренду. Частина земельних ділянок, на яких розміщені магазини, продані.

Сесією селищної ради затверджено перелік ділянок не
сільськогосподарського призначення, які можна здати в оренду і які можна
продати. За 2010 рік за оренду земельних ділянок не сільськогосподарського
використання надійшло 2905 грн.

Під кінець кожного року частину надходжень від перевиконання
бюджету, а також від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення направляємо до бюджету розвитку. Це дало змогу прийняти до
комунальної власності ще один дитячий садок від ТОВ «Парафіївське»,
відремонтувати і газифікувати його. Не обійшлося тут і без допомоги обласної і
районної ради. З 110 тисяч гривень, що були використані на газифікацію,
близько 50 тис.грн виділено селищною радою, 49 тис.грн – обласною радою, 10
тис.грн. – районною радою.
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Від сільськогосподарського підприємства ЗАТ ім.Агеєва передано до
комунальної власності селищної ради будинок культури, ремонт опалювальної
системи і газифікація проведена за кошти селищної ради. З бюджету розвитку
використано близько 100 тис.грн.

В з’вязку з тим, що тепер в комунальній власності селищної ради два
дошкільні навчальні заклади (три групи), селищний будинок культури і вони
фінансуються з селищного бюджету, то тепер селищна рада не тільки не
перераховує коштів до районного бюджету, а навпаки отримує дотації
вирівнювання. Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів і Парафіївська районна
лікарня фінансуються з районного бюджету.

«Діставати гроші» – це нелегкий процес. Одним із джерел є залучення
коштів громадян. Тут проводиться велика розяснювальна робота.

Майже для кожного населеного пункту проблемою є освітлення вулиць.
Як правило мережа вуличного освітлення або ж в занедбаному стані, або

ж залишилися від неї «ріжки та ніжки» і ті невідомо кому належать.
Найчастіше приходиться замовляти проект будівництва і будувати нову

електролінію вуличного освітлення.
В смт. Парафіївка на зборах територіальної громади я, як селищний

голова пояснила людям, що для того щоб виготовити проект і побудувати
електролінію вуличного освітлення, хоча б в центрі селища, потрібні значні
кошти. Звернулася до членів територіальної громади за допомогою.

В 2010 р. освітлення кількох вулиць Парафіївка здійснено за кошти, що
надійшли до спеціального фонду від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення. (близько 32 тис.грн.) та завдяки
залученню коштів громадян. Здавали хто скільки міг. Хоча 2500 грн не такі вже
й великі кошти, але без них не змогли б обійтися.

В багатьох населених пунктах Чернігівщини, в тому числі і в
смт. Парафіївка проблема з питною водою. Лише на виготовлення проекту і на
експертизу проекту будівництва двох свердловин питного водопостачання, що
забезпечять Парафіївку питною водою необхідно близько 90 тис.грн, а на
будівництво 2,5 млн.грн.

Проект будівництва вже виготовлений і пройшов експертизу. І знову ж
для того, щоб виготовити проект будівництва свердловини, потрібно було
звертатися до жителів смт. Парафіївка і до керівників місцевих підприємств.

На виготовлення проектної документації :
20 тис.грн виділила селищна рада;
15 тис.грн – ВАТ «Парафіївський цукровий завод»;
15 тис.грн – ЗАТ «Кремінь»
20 тис.грн – ТОВ «Північно-українська експортно-імпортна компанія».
А решту коштів внесли на спеціальний рахунок громадяни. Сподіваємося,

що в 2011 році кошти на будівництво двох свердловин будуть виділені
державою.

Одним із джерел залучення коштів на соціально-економічний розвиток є
інвестиції.
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В Ічнянському районі сесією районної ради на 2011 рік прийнято
програму вкладення інвестицій в розвиток територіальних громад. Затверджено
по Ічнянському району десять інвестиційних проектів, в тому числі в
смт. Парафіївка – ремонт Меморіалу Слави. Згідно цієї програми кошти
виділятимуться на таких умовах :

59 % – кошти районного бюджету
6 % – кошти громадян
35 % – кошти місцевих підприємств.
В 2011 році плануємо за допомогою інвестицій відремонтувати Меморіал

Слави збудований в честь односельчан, що загинули в роки Великої
Вітчизняної війни.

Для капітального ремонту Меморіалу Слави необхідно 100 тисяч гривень.
Сподіваємося на спонсорську допомогу підприємств та підприємців, та на
допомогу жителів громади. Тільки спільно з районною радою територіальна
громада зможе вирішити цю проблему.

На дольовій участі селищної, районної ради та жителів територіальної
громади у 2009 році газифіковано близько четвертої частини території
смт. Парафіївка. До 2009 року значна частина Парафіївки не була газифікована,
бо необхідно було побудувати близько 500 м газопроводу через дамбу ставу.

Частина території селища була ніби відрізана від інших вулиць – ні газу,
ні централізованого водопостачання. Навколо ставки і болота.

За кошти селищної ради було виготовлено проектну документацію для
будівництва цього газопроводу. Районною радою було виділено 50 тис.грн на
будівництво. Жителі селища створили кооперативи і за свої кошти побудували
вуличні газопроводи і газифікували свої житлові будинки.

На даний час та частина Парафіївки, де і не мріяли про газ, газифікована.
Фактично газифіковані майже всі вулиці селища.

В 2010 році на цих же вулицях вирішено і з водопостачанням.
Також за кошти територіальної громади відремонтовано свердловину

водопостачання, балансоутримувачем якої є ЗАТ ім.Агеєва і яка протягом
кількох років не використовувалася, а також побудовано вуличні водогони.
Таким чином вирішено питання водопостачання близько четвертої частини смт
Парафіївка.

Для якісного надання послуг населенню (оранка земельних ділянок,
розпиловка деревини, ремонтні роботи, обслуговування житлових будинків,
вивезення сміття) необхідно мати комунальне підприємство. В смт Парафіївка,
на жаль, комунальне підприємство не створене. Послуги населенню надають
місцеві підприємства. На жаль «куций» бюджет селищної ради не має змоги
надати комунальному підприємству, з тим щоб воно розпочало свою діяльність,
оборотні кошти. Майна і техніки селищна рада також немає.

Місцеві підприємства та приватні підприємці надають послуги по оранці
земельних ділянок, розпиловці деревини, ремонту автомобілів. Місцевими
підприємствами ЗАТ «Кремінь», ВАТ «Блок Агросвіт» надаються послуги з
водопостачання, оскільки на їх балансі свердловини питної води. Також
послуги з водопостачання в одному з мікрорайонів селища дає комунальне
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підприємство, що являється комунальною власністю ічнянської міської ради
КП ВКГ «Ічень». Балансоутримувачем державного майна, в тому числі і
житлового фонду (180 квартир) в одноповерхових і восьми багатоповерхових
будинках, є ВАТ «Блок Агросвіт» (колишній цукровий завод). В зв’язку з тим,
що немає підприємства, яке б обслуговувало цей житловий фонд селищна рада
не може бути балансоутримувачем цього житла.

Як вихід з цієї ситуації – створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків. За 2009–2010 рік в смт. Парафіївка створено п’ять
об’єднань співвласників у двох і трьохповерхових будинках. Ці будинки
передані від ВАТ «Блок Агросвіт» в комунальну власність селищної ради і
передані в повне господарське відання об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків. Тепер громадяни не сплачують квартирної плати
колишньому балансоутримувачу  ВАТ «Блок Агросвіт», а утримують будинок
самі за власні кошти. І слід відмітити, що в будинках проведені ремонти.
Раніше ж підприємство фактично не здійснювало ремонту будинків.

Окрім того в 2010 році державою виділено 70 тис.грн на капітальний
ремонт одного з будинків (трьохповерхівка де створено ОСББ). За ці кошти
укріплено балки покрівлі, перекрито будинок шифером, в коридорах вставлено
нові металопластикові вікна, нові двері в під’їздах з кодовими замками.

Звичайно, що селищна рада таких коштів на капітальний ремонт
багатоквартирного будинку виділити не змогла б.

Дороги ремонтуємо та облаштовуємо з твердим покриттям за рахунок
коштів, що надходять від сплати податку від власників транспортних засобів.
За ці ж кошти грейдеруємо дороги, а взимку розчищаємо від снігу.

До речі, до лікарні дороги з усіх сторін облаштовано з твердим
покриттям.

За 2009 – 2010 облаштовано дорогу до професійної пожежної частини.
Слід сказати, що дорога була в жахливому стані.

Приміщення пожежної частини в свій час було побудоване місцевими
підприємтсвами. В зв’язку з економічною кризою в 2003 році пожежну частину
було закрито. А в 2009 р. після звернення селищної ради до Кабінету Міністрів
її роботу відновлено. Фінансується пожежна частина з державного бюджету.

Питанням «де взяти гроші» і як їх раціонально використати потрібно
займатися щоденно.

Якщо ви щодня будете займатися питанням наповнення бюджету,
обдумуватимете «де взяти кошти» і як їх ефективніше вкласти, то вас чекає
успіх. Вмійте відділяти головне від другорядного, виробіть в собі звичку
рахувати кожну гривню і ефективно її вкладати.

Голова територіальної громади повинен щоденно контролювати, які види
податків і ким сплачені, а які ще ні і скільки коштів є на рахунках ради.

Якщо ви так діятимете, то здобудете повагу від людей і задумане
здійсниться.
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Корнобай Михайло Михайлович
Новобиківський сільський голова

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

У відповідності з Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» одним з найважливіших повноважень віднесених до
відання місцевого самоврядування є підготовка і виконання програми
соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, які становлять складову та невід’ємну частину
самоврядного управляння територіями. Тобто мова йде про розробку і
реалізацію кожною територіальною громадою програми свого розвитку,
кінцевим результатом якої повинно стати створення на умовах
самодостатності належних умов праці, відпочинку та проживання,
відповідної якості життя людей.

З року у рік більшість завдань, які потрібно вирішувати на території
сільської ради, залишаються незмінними, як наслідок маємо декларативні
Програми, що в кінцевому результаті не тільки не додає авторитету місцевій
владі, але і негативно впливає на стан розвитку територіальних одиниць.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає
особливий порядок внесення на розгляд сесією ради питання про Програму
соціально-економічного і культурного розвитку сіл, селищ. Контроль за
дотриманням цього порядку покладається на виконавчі органи місцевого
самоврядування. Саме виконавчий комітет ради попередньо розглядає ці
питання І приймає рішення щодо внесення проекту програми на розгляд
ради.

Виконавчі органи відповідних рад, а для сільської, селищної ради – це
виконавчий комітет, повинні визначити пріоритети розвитку конкретної
місцевості з урахуванням усіх, або більшості місцевих специфічних умов і
підготувати Програму.  Вона має бути побудована, перш за все, з урахуванням
режиму найбільшого сприяння сільгосппідприємствам і фермерським
господарствам, приватному підприємництву та іншим ринковим структурам,
бути спрямованою на стабілізацію і розвиток соціально-політичної і
фінансово-економічної ситуації в населеному пункті.

На селі можна виділити декілька головних проблем , які потребують
негайного вирішення: це деіндустріалізація сільського господарства, житлові
умови, державна підтримка села, соціальні проблеми, оплата праці та
бідність та, як наслідок, демографічні проблеми.

Сучасний стан українського села , його соціально-економічної
інфраструктури, культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці
вимагають здійснення невідкладних і разом з тим радикальних організаційно-
економічних, техніко-технологічних, а також політично-правових державних
заходів, спрямованих на докорінні зміни у розвитку сільської поселенської
мережі, на цілковиту перебудову у свідомості суспільства ролі та значення
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сільської категорії населення як у сучасній, так і в стратегічній перспективі
формування високоцивілізованої держави.

Функції і завдання органів місцевого самоврядування на сьогоднішній
день значно розширились, вони несуть відповідальність за управління місцевим
життям і разом з тим, за соціально-економічний розвиток підвідомчої
території.

До підпорядкування Новобиківської сільської ради входить три
населені пункти:

Ø село Новий Биків має 685 дворів і у ньому проживає 1707 жителів;
Ø село Старий Биків має 215 дворів у яких проживає 530 жителів;
Ø село Чистопілля має 39 дворів і 106 жителів.
Село Новий Биків і Старий Биків повністю газифіковані. Село Новий

Биків Бобровицького району Чернігівської області до березня  1995 року
було селищем міського тилу.  Тут працював цукровий завод,  великий
бурякорадгосп, цех по виробництву безалкогольних напоїв, пекарня,
господарство по відгодівлі великої рогатої худоби, хлібоприймальний пункт,
сільське споживче товариство, яке налічувало до 20 магазинів, середня школа,
дільнична лікарня, дитячий садок «Яблунька», міжшкільний навчально-
виробничий комбінат.

На даний час на підвідомчій території сільської ради працюють 16
установ та організацій, сім з яких до 1 січня 2011 року перебували на балансі
сільської ради – це Новобиківська дільнична лікарня, дитячий садок
«Яблунька», Старобиківський навчально-виховний комплекс , два
фельдшерсько акушерські пункти, два сільських будинки культури. При
сільській раді працює пожежна частина і комунальне підприємство. У
комунальному підприємстві працює 2,5 одиниці. У підпорядкуванні
комунального підприємства знаходиться трактор і автомобіль. Комунальним
підприємством надаються ритуальні послуги населенню , послуги по
помолу зерна, трактором вивозяться побутові відходи з торгових точок і від
населення. Виконуючи рішення сходу жителів підвідомчої території у
2009 році за кошти інвесторів  /60 тис.грн/ було придбано пожежну
машину і організовано при сільській раді пожежну частину.

Утримується пожежна частина також за кошти інвесторів і кошти
населення підвідомчої території сільської ради та чотирьох навколишніх сіл.
Щороку з кожного двору депутатами сільської ради збираються гроші у сумі 50
грн. на утримання пожежної частини при сільській раді.

Виконавчий комітет сільської ради постійно працює над покращенням
матеріально-технічної бази бюджетних установ і в цій роботі виконкому
допомагають інвестори, які працюють у селі та обробляють земельні паї.

За кошти інвесторів за два минулі роки було замінено  35 вікон у
приміщенні дитячого садка на металопластикові, покладено тротуарної
плитки 250 кв.м., придбано дві газові плити, проведено капітальний ремонт
їдальні з заміною сантехніки.

Медичне обслуговування жителів підвідомчої території забезпечує
дільнична лікарня та два фельдшерсько акушерські пункти. Дільнична
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лікарняна знаходиться у селі Новий Биків. В минулому році фірмою
«Постулат» було придбано у дільничну лікарню пральну машину автомат, два
холодильники, на придбання туберкуліну і інші медикаменти. Виділили
кошти на ремонт приміщення ТОВ «Наташа Агро», ТОВ «Козацьке».
Продукти харчування на лікарню безкоштовно виділяє керівництво СФГ
«Вікторія». В приміщенні стаціонарного відділення дільничної лікарні також за
кошти спонсорів і сільського бюджету замінено всі вікна на металопластикові.

На бюджеті сільської ради знаходяться два сільських будинки культури.
В обох будинках культури у вихідні дні проводяться дискотеки , проводяться
обласні та районні семінари працівників культури, організовано жіночі
ансамблі, які постійно беруть участь у районних конкурсах і займають
призові місця. В Новобиківський сільський будинок культури , за кошти
отримані від оренди приміщення, придбано музичне обладнання. В минулих
роках за кошти інвесторів проведено капітальні ремонти приміщень,
замінено всі вікна та двері на металопластикові.

Виконавчий комітет сільської ради тісно співпрацює і з приватними
підприємцями підвідомчої території, а всього на підвідомчій території
сільської ради налічується 18 торгових точок. Приватні підприємці щороку
виділяють кошти в сумі 200 грн. на утримання пожежної машини. Керівники
ТОВ «Козацьке», ТОВ «Наташа Агро», СФГ «Вікторія» та приватні
підприємці допомагають коштами школам та дитячому ясла-саду
«Яблунька», приймають активну участь у підготовці та святкуванні
Новорічних свят, свята першого та останнього дзвоника.

Поза увагою виконавчого комітету не залишаються й пам’ятні місця. За
кошти сільської ради капітально відремонтовано пам’ятник загиблим у роки
Великої Вітчизняної війни односельцям у селі Старий Биків, пофарбовано всі
пам’ятники та обеліск Слави.

Виконуючи рішення сходу громадян виконавчим комітетом сільської
ради при допомозі спонсорів огороджено бетонним парканом парк у центрі
села Новий Биків, кладовище, Новобиківський міжшкільний навчально-
виробничий комбінат, розпочато огорожу сільського ринку.

Планів та задумів на перспективу у виконкомі сільської ради багато, і при
їх реалізації покладаємо надію на співпрацю та розуміння усіх керівників та
населення підвідомчої території.
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Мороз Михайло Михайлович
Ковчинський сільський голова

ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

«Життя це боротьба і праця. Праця завжди на когось, а боротьба проти
самого себе» – ці слова спадають мені на думку саме зараз, коли віддав органам
місцевого самоврядування 25 років, коли вже можна поглянути назад і зробити
деякі проміжні підсумки пройденого життєвого шляху.

«Демократія – не найкраща форма управління» – казав У.Черчіль, але
проблема в тому, що поки людство не придумало кращої. І саме завдяки цій
формі управління ми з вами очолили територіальні громади.

Після обрання кожний сільський голова потрапляє у складну ситуацію,
коли жителі села вбачають в нас захисників своїх інтересів – з одного боку, а з
іншого ми є представниками державної влади, а відповідно і державних
інтересів. І саме головне, що ці інтереси дуже часто не співпадають.

Саме тоді й виходять на перший план такі якості керівника, як лідерство і
власне почуття обов’язку. Бути лідером на одну хвилину, на один день легко,
але бути лідером завжди набагато складніше. Це вимагає в першу чергу бути в
вирі життя своєї громади, завжди відчувати проблеми і болі громади.

А для цього потрібно, щоб жителі вашого села не тільки довіряли вам, а
перш за все вірили вам. І навіть щоб та людина, яка не голосувала за вас, вірила
в те, що коли вона звернеться, то ви зможете надати їй необхідну допомогу.
Звичайно для цього потрібен певний час, аби люди упевнились, що ви не тільки
здатні вислухати, але й почути їх і здатні змінити ситуацію на краще.

Саме цей час кожен повинен використати для формування команди
однодумців, бо в народі кажуть: «Один у полі – не воїн» Адже напрямків
діяльності сільського голови необмежена кількість. Це –  школа, лікарня,
будинок культури, торгівля, відпочинок молоді і санітарний стан та саме
головне, що не має жодного напрямку де б не було своїх проблем. А якщо
додати, що всі ці проблеми потрібно вирішувати при відсутності коштів, тоді
всі вони не тільки подвоюються, а потроюються.

Тому тут на перше місце виходить особиста відповідальність керівника
громади, за прийняття рішення.  Часто голова змушений  відкласти на певний
час вирішення якихось проблем і зосередись на вирішенні головної на даний
момент.

Треба пам’ятати, що відповідальність лежить повністю на вас самих,
хоча, на мою думку, відповідальність повинна бути в цьому плані взаємною.
Виборець відповідає за свій правильний вибір, а обранець – за надані йому
права. Але, щоб відповідальність була взаємною, сільському голові потрібно
бути ще і вчителем своєї територіальної громади. Треба навчитися вчити інших
і робити це так вміло, щоб людина не відчувала цього. Адже в нашого народу
своєрідний менталітет: самому себе вчити і критикувати можна, а якщо робить
це хтось інший, то ми це зустрічаємо в штики.
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Кожен сільський голова з першого дня своєї роботи на даній посаді
повинен запам’ятати, що він став публічною людиною. І те, що вчора йому як
пересічному жителю села пробачалось, сільському голові не пробачиться
ніколи.

Потрібно бути з людьми ввічливим і доброзичливим. Вся наша робота
повинна бути відкритою і прозорою. Адже не буває нічого таємного, що не
стало б явним, а тим більше в селі, коли всі знають все про всіх.

Тому краще озвучити на сесіях, виконкомах чи сході села якісь власні
прорахунки. Це буде краще, ніж коли ці прорахунки будуть обговорюватись
жителями села та ще і обростати плітками. Наші люди мудрі своїм життєвим
досвідом і пробачать вам.

Єдине, чого не люблять люди і не пробачають – це зверхнього
відношення до них. А звідси напрошується як висновок і культура відносин у
громаді і безпосередньо у вашому невеликому колективі сільської ради. На мою
думку, у цьому плані головним правилом повинно бути: «стався до людини так,
як би ти хотів, щоб ставились до тебе».

Колись запам’ятав красивий вираз: «люби і вчиняй як хочеш». Тобто,
якщо серце наповнене справжньою любов’ю, ти не повинен побоюватись, що
твої слова і твої вчинки будуть поганими. Вони завжди будуть словами і
вчинками любові. Бо життя – це постійна боротьба проти своєї недосконалості
за торжество правди і справедливості.
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58.Закон України «Про соціальний правовий захист військовослужбовців і
членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011 (з наступними змінами).
59.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 22 березня 2001
р. № 2334 (з наступними змінами).
60.Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді
в Україні» від 23 березня 2000 р. № 1613 (з наступними змінами).
61.Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
21 березня 1991 р. № 875 (з наступними змінами).
62.Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721 (з
наступними змінами).
63.Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному  господарстві» від 17 жовтня 1990 р.
№ 400 (з наступними змінами).
64.Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» від
17 квітня 1991 р. № 962 (з наступними змінами).
65.Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22 жовтня 1993 р. № 3551 (з наступними змінами).
66.Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24 березня
1998 р. № 203 (з наступними змінами).
67.Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540 (з наступними
змінами).
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68.Декрет Кабінету Міністрів України «Про пільги Героям Радянського Союзу і
повним кавалерам ордена Слави» від 23 квітня 1993 р. № 37 (з наступними
змінами).
69.Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. № 966 (з
наступними змінами).
70.Закон України «Про державну соціальну Допомогу малозабезпеченим
сім'ям» від 1 червня 2000 р. № 1768 (з наступними змінами).
71.Закон України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного
будівництва» від 14 вересня 2000 р. № 1953 (з наступними змінами).
72.Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня
2001 р. № 2558 (з наступними змінами).
73.Закон України «Про соціальний захист дітей війни» вiд 18 листопада 2004 р.
№ 2195.
74.Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або
професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації
роботодавцю» вiд 04 листопада 2004 р. № 2150
75.Закон України «Про деякі питання фінансування соціальних виплат та
пов'язаних з ними адміністративних витрат» вiд 21 жовтня 2004 р. № 2105.
76.Закон України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-
педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» вiд 09
вересня 2004  № 1994.
77.Закон України «Про державні гарантії соціального захисту
військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням
Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» вiд 15 червня 2004 р. № 1763.
78.Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників
бойових дій та інвалідів війни» вiд 16 березня 2004 р. № 1603.
79.Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» вiд 06 жовтня 2005 р.
№ 2961.
80.Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і
безпритульних дітей» вiд 02 червня 2005 р. № 2623.
81.Закон України «Про Загальнодержавну програму подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки» вiд 14 березня 2006 р. № 3522.

Будівництво, житлово-комунальне господарство,
 побутове, торговельне обслуговування,

 громадське харчування, транспорт, зв'язок
82.Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435 (з наступними змінами).
83.Закон України  «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 р.
№ 2807-ІУ.
84.Закон України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на
2006 – 2020 роки» від 3 березня 2005 р. № 2455-ІУ.
85.Закон України «Про забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків»
від 4 вересня 2008 р.  № 500-IV.
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86.Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду» від 22 грудня 2006 р. № 525-V.
87.Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. №
2780 (з наступними змінами).
88.Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. № 3353 (з
наступними змінами).
89.Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. № 232 (з
наступними змінами).
90.Закон України «Про телекомунікації» вiд 18 листопада 2003 р. № 1280 (з
наступними змінами).
91.Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. № 575 (з
наступними змінами).
92.Закон України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами» від 19 грудня 1995 р. № 481 (з наступними змінами).
93.Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19
червня 1992 р. № 2482 (з наступними змінами).
94.Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. № 5464 (з
наступними змінами).
95.Закон України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 р.
№ 1699-ІІІ.
96.Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 р. № 2344
(В редакції Закону № 3492-IV від 23.02.2006).
97.Закон України «Про поштовий зв'язок» від 4 жовтня 2001 р. № 2759 (з
наступними змінами).
98.Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002
р. № 2918 (з наступними змінами).
99.Закон України «Про поховання та похоронну справу» вiд 10 липня 2003 р. №
1102 (з наступними змінами).
100. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» вiд 01 липня 2004
р. № 1961.
101. Закон України «Про міський електричний транспорт» вiд 29 червня 2004
№ 1914.
102. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» вiд 24
червня 2004  № 1869.
103. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства
України» вiд 24 червня 2004 р. № 1877.
104. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» вiд 24 червня 2004 р.
№ 1875.
105. Закон України «Про молоко та молочні продукти» вiд 24 червня 2004 р.
№ 1870.
106. Закон України «Про транскордонне співробітництво» вiд 24 червня 2004
р. № 1861.
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107. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» вiд 17
червня 2004 р. № 1807.
108. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
вiд 17 червня 2004 р. № 1808.
109. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності» вiд 01 грудня 2005 р. № 3164.
110. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року» вiд 18 жовтня 2005 р. № 2982.
111. Закон України «Про автомобільні дороги» вiд 08 вересня 2005 р. № 2862.
112. Закон України «Про теплопостачання» вiд 02 червня 2005 р. № 2633.
113. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку
мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року» вiд 22 лютого
2006 р. № 3458.

Освіта, наука, охорона здоров'я, культура, фізкультура і спорт
114. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991. № 1060 (з наступними
змінами).
115. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999. № 651
(з наступними змінами).
116. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628 (з
наступними змінами).
117. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р. № 1841 (з
наступними змінами).
118. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984 (з
наступними змінами).
119. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10
лютого 1995 р. № 51 (з наступними змінами).
120. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від
19 листопада 1992 р. № 2801 (з наступними змінами).
121. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993. №
3808 (з наступними змінами).
122. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694 (з
наступними змінами).
123. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16 березня 2000
р. № 1561 (з наступними змінами).
124. Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 травня
1995 р. № 239/95 (з наступними змінами).
125. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. №
1489 (з наступними змінами).
126. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6
квітня 2000 р. № 1645 (з наступними змінами).
127. Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років» від 20 квітня 2000 р. № 1684.
128. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р.
№ 1805 (з наступними змінами).
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129. Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р. № 2026 (з наступними
змінами).
130. Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. № 2408 (з
наступними змінами).
131. Закон України «Про народні художні промисли» від 21 червня 2001 р. №
2547 (з наступними змінами).
132. Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 5
липня 2001 р. № 2586 (з наступними змінами).
133. Закон України «Про ветеринарну медицину» від 15 листопада 2001 р. №
2775 (з наступними змінами).
134. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15 листопада
2001 р. № 2789.
135. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
від 13 грудня 2001 р. № 2888 (з наступними змінами).
136. Закон України «Про екологічну мережу України» вiд 24.06.2004 р. №
1864.
137. Закон України «Про екологічний аудит» вiд 24 червня 2004 р. № 1862.
138. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» вiд 18 березня
2004 р. № 1626.
139. Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» вiд 22
вересня 2005 р. № 2899.
140. Закон України «Про Концепцію державної політики в галузі культури на
2005-2007 роки» вiд 03 березня 2005 р. № 2460.
141. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» вiд 13 січня 2005 р. № 2342.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Добір, розстановка і навчання кадрів
Кадрова робота – один із пріоритетних напрямів у діяльності органів

влади. Пошук і відбір на державну службу та службу в органах місцевого
самоврядування найбільш кваліфікованих фахівців повинен здійснюватися
постійно. Акценти слід робити на професіоналізмі і компетентності кадрів, їх
державницькому світогляді і підході до вирішення поставлених завдань.

Необхідно глибоко аналізувати кадрову ситуацію в районі, конкретних
населених пунктах, окремих галузях і сферах, сформувати кадрову
інформаційно-аналітичну базу, визначити потребу в спеціалістах і розробити
конкретний план дій протягом року.

Принципово підходити до формування кадрового резерву і вести
цілеспрямовану роботу з ним, налагодити систематичне навчання, стажування
на і відповідних посадах з метою набуття управлінського досвіду.

Виходячи з потреби місцевих органів влади і самоврядування, добирати і
направляти найбільш перспективних працівників на навчання до Національної
Академії державного управління при Президентові України, магістратур вищих
навчальних закладів. Вести облік посадових осіб, які повинні підвищувати
свою кваліфікацію в обласному Центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів, створювати для цього всі умови, контролювати навчання.

Слід розробити та здійснювати окремі заходи щодо залучення молоді до
державної служби, закріплення і професійного зростання молодих спеціалістів.

З метою підвищення відповідальності кадрів за доручену ділянку щорічно
проводити Дні кадрової роботи, співбесіди, систематично заслуховувати звіти
про виконання службових обов'язків, запроваджувати публічну звітність
державних органів та їх керівників.

Організація роботи
Належним чином відпрацювати регламент, режим роботи адміністрації,

виконкому, положення про структурні підрозділи, функціональні обов'язки
(посадові інструкції) керівників, кожного працівника. Домагатися їх
безумовного виконання і дотримання.

Постійно вдосконалювати планування роботи – поточне, перспективне
(на тиждень, місяць, квартал, рік), практикувати складання персональних
планів. Вимоги до планів: їх напруженість, але реальність і конкретність,
виходячи із ситуації, що складається, поточного моменту, визначених
пріоритетних напрямків роботи.

Плани відповідних структурних підрозділів повинні детально
розглядатися і затверджуватися головою, заступниками голови згідно з
розподілом обов'язків. Доцільно щоквартально на засіданнях Колегій,
виконкомів, нарадах обговорювати проекти планів роботи, аналізувати
виконання попередніх.
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Якщо якийсь запланований захід не проведено, має бути відповідне
обґрунтування, а також рішення керівника про перенесення цього заходу чи
відміну.

Підвищувати роль і значення колегій, виконкомів, нарад, забезпечувати
якісну підготовку і проведення їх засідань, відповідних документів
(інформаційно-аналітичних довідок, проектів, розпоряджень, рішень, наказів).
Акцентувати увагу на глибокому аналізі стану справ, постановці конкретних
завдань, визначені термінів і відповідальних.

Суворо дотримуватися такого порядку, щоб розпорядження, рішення,
накази приймалися у межах компетенції і відповідно до норм чинного
законодавства, обов'язково візувалися юридичними службами.

Не зловживати плануванням і проведенням великої кількості різних
заходів, краще їх проводити менше, але організовано, з більшою віддачею і
результативністю, зосереджувати зусилля на організації виконання прийнятих
рішень, усуненні відмічених недоліків.

Щодо стилю роботи
Визначальними тут мають бути: державницький підхід, власна

діловитість і усвідомлення особистої відповідальності за стан справ на
дорученій ділянці; вимогливість і об'єктивність в оцінці роботи кожного;
знання ситуації, володіння основними показниками соціально-економічного
розвитку держави, області, району (міста), уміння виділити головне; здатність
до інновацій, бачення перспективи, шляхів виходу із складного становища;
чітко орієнтуватися в делегованих повноваженнях і домагатися виконання їх
кожним підрозділом, працівником.

Зводити до мінімуму кабінетно-телефонний стиль, більше працювати на
місцях, у територіальних громадах, трудових колективах, визначити для цього
конкретні дні і години.

За підсумками кожного відрядження, спілкування з людьми вносити
конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ.

Систематично вивчати і аналізувати практику, форми і методи роботи
структурних підрозділів адміністрації, виконкому, відповідних районних і
міських служб та організацій, їх керівників, заслуговувати звіти на засіданнях
колегій, виконкомів, оперативних нарадах про результати діяльності,
вирішення виробничих і соціальних проблем, давати відповідну оцінку
інформувати громад кість.

Посилити увагу до організації і проведення виїзних заходів у населених
пунктах, трудових колективах: засідання колегій і виконкомів, дні – приймальні
дні адміністрацій, провідних управлінь та відділів, особистий прийом громадян,
участь в загальних зборах (сходах) громадян, дні віддаленого села, єдині дні
інформування і інші.
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Щодо діяльності консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів

Цю роботу не слід заформалізовувати, а відповідним чином
систематизувати. Створювати  відповідні  консультативні,  дорадчі  органи,  які
виконують свої функції на громадських посадах, лише за умови доцільності.
Якщо вони вже створені, то спланувати їх роботу, ґрунтовно готувати і
проводити засідання, оперативно доводити до виконавців рекомендації,
контролювати хід реалізації. За підсумками  року готувати  узагальнюючу
довідку про їх роботу  і  вносити відповідні пропозиції.

На розгляд Колегії, як основного консультативно-дорадчого органу,
виконкомів виносити важливі питання життєдіяльності територій – хід
виконання програм соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів,
цільових програм, стану справ у окремих галузях, соціального захисту і інші,
які потребують колективного обговорення і прийняття виважених рішень.
Попередньо слід глибоко вивчити питання, проаналізувати ситуацію на місцях,
виконання раніше прийнятих документів, даних доручень. З цією метою
практикувати створення спеціальних робочих груп, які б узагальнювали
матеріали і подавали певні висновки, готували проекти розпоряджень, рішень.
Проводити виїзні засідання за участю активу.

Доцільно встановити такий порядок, коли заступники голів згідно з
розподілом обов'язків, керівники відповідних підрозділів звітують на
засіданнях Колегії, виконкому про стан справ у галузях і сферах, за які вони
відповідають (за підсумками кварталу, півріччя, року, при необхідності).

Розвиток і підтримка органів місцевого самоврядування
Перш за все, необхідно знати ситуацію в кожному населеному пункті,

особливості кожної територіальної громади і домагатися належної організації їх
роботи, відповідних рад, виконкомів, органів самоорганізації населення по
забезпеченню життєдіяльності території.

Кожна територіальна громада повинна мати чітко визначений напрямок
роботи і напрацьований досвід вирішення питань місцевого життя.

Взаємовідносини з органами місцевого самоврядування слід будувати не
в командному стилі, а шляхом сприяння в роботі, надання практичної
допомоги, консультацій, рекомендацій щодо підготовки і проведення сесій рад,
засідань виконкомів, навчання депутатів, активу громад, забезпечувати участь в
них керівників районів, відповідальних працівників апаратів. Складати
щомісячно відповідні графіки, вести журнали обліку відряджень,
узагальнювати проведену роботу, висловлені зауваження, хід їх реалізації.

Відпрацювати систему роботи з сільськими, селищними та міськими
головами, їх навчання та інформування, оперативного отримання (щоденно) від
них зворотної інформації про стан справ на місцях.

Всіляко підтримувати і розвивати змагання (трудове суперництво) з
окремих напрямків роботи серед виконкомів сільських, селищних та міських
рад. Узагальнювати і поширювати позитивний досвід територіальних громад,
органів самоорганізації населення, на базі кращих вчити кадри.
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Взяти під постійний контроль діяльність виконкомів рад міст районного
значення, селищ – районних центрів, їх реагування на документи органів влади
вищого рівня, організацію виконання прийнятих рішень, домогтися зразкової
постановки в них роботи. Закріпити за цими виконкомами заступників голів
райдержадміністрацій з метою належної координації роботи, оперативного
вирішення гострих проблем міст, селищ.

Щоквартально розробляти плани контролю за здійсненням виконкомами
сільських, селищних та міських рад делегованих повноважень виконавчої влади
у відповідних галузях і сферах.

З метою поглиблення взаємодії і співпраці райдержадміністрацій з
районними радами, що представляють спільні інтереси територіальних громад
сіл, селищ, міст, поширювати практику розподілу окремих повноважень,
спільного планування роботи і проведення заходів – засідань Колегій і
Президій, постійних комісій, навчання кадрів, депутатів.

Сприяти участі територіальних громад у Всеукраїнському конкурсі
проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.

Здійснення контрольних функцій
В райдержадміністраціях, виконкомах, структурних підрозділах

розробити і затвердити чіткий порядок здійснення контролю, визначити
відповідальних осіб.

Особливу увагу акцентувати на змісті і якості контролю, зміцненні
виконавської дисципліни, перевіряти фактичне виконання документів органів
вищого   рівня  і своїх власних рішень.  Налагодити   належне   ведення   папок
контролю. Зніматися з контролю повинні лише ті документи, які повністю
виконані і наявні відповідні інформаційні матеріали.

За підсумками щотижневих оперативних нарад у перших керівників
забезпечити обов'язкове оформлення протоколів, даних доручень,
інформування про їх виконання на послідуючих нарадах.

За кожне порушення виконавської дисципліни винних притягати до
персональної відповідальності.

Про систему роботи і порядок взаємовідносин
Вдосконалювати механізм взаємовідносин з господарськими

керівниками, депутатами рад різних рівнів, організаціями політичних партій,
громадськими об'єднаннями, релігійними громадами, засобами масової
інформації. З цією метою проводити систематичні зустрічі, наради, обмін
інформацією, залучення до участі в районних, міських заходах.

Взаємодіяти і співпрацювати з обласними управліннями та організаціями,
територіальними органами міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади у розв'язанні місцевих проблем. Бажано по кожній галузі,
сфері розробити такий план спільних дій відповідних районних, міських і
обласних структур.

Щодо гласності і відкритості в роботі
Діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

щодо реалізації наданих повноважень має будуватися відкрито - через засоби
касової інформації, шляхом постійного спілкування з трудовими колективами і
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населенням за місцем проживання, в ході виїзних заходів, єдиних днів
інформування.

Рекомендувати керівникам – першим посадовим особам, їх заступникам
розробляти щоквартально відповідні плани такої роботи – графіки виступів на
сторінках газет, по радіо і телебаченню, проведення прямих телефонних ліній,
зустрічей з населенням і роз'ясненням актуальних сучасних проблем, прийому
громадян, доведення важливих прийнятих рішень і стану їх виконання.

В цій важливій роботі керуватися правилом: якщо люди добре
поінформовані і знають, що для них робить влада, тоді вони владу відповідно
шанують і поважають.

Розглянуто та схвалено науково-методичною
радою Центру перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,

державних підприємств, установ і організацій
(протокол № 1 від 4 лютого 2010 р.)
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