УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

14.06.2018

№ 60

Про затвердження Положення про
виконавчий
апарат
Запорізької
районної ради Запорізької області
Керуючись статтями 55, 58 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою здійснення організаційного, правового,
інформаційного,
аналітичного,
матеріально-технічного
забезпечення
діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння здійсненню районною радою
взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами
виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого
самоврядування:
1. Затвердити Положення про виконавчий апарат Запорізької районної
ради Запорізької області (додається).
2. Заступнику голови районної ради довести розпорядження до відома
працівників виконавчого апарату районної ради.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова ради

А.М.Шевчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови ради
14.06.2018 № 60
ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат
Запорізької районної ради Запорізької області
1. Загальні засади
1.1. Виконавчий апарат Запорізької районної ради Запорізької області
(далі – виконавчий апарат) відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» утворюється Запорізькою районною радою
Запорізької області (далі – районна рада) за поданням голови районної ради і
працює під керівництвом голови районної ради.
1.2. Виконавчий апарат у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в
органах місцевого самоврядування», іншими законами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, рішеннями районної ради та розпорядженнями голови районної
ради.
1.3. Організація роботи виконавчого апарату здійснюється відповідно до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи
районної ради, а також цього Положення, що затверджується головою
районної ради, планів роботи районної ради, затверджених районною радою.
1.4. Положення про виконавчий апарат затверджується розпорядженням
голови районної ради.
2. Структура виконавчого апарату
2.1. Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною
радою за поданням голови районної ради. Працівники виконавчого апарату
приймаються на роботу головою районної ради на конкурсній основі або за
іншою передбаченою законом процедурою.
2.2. До складу виконавчого апарату входять:
2.2.1. Керівництво:
голова районної ради;
заступник голови районної ради.
2.2.2. Відділи:
організаційно-правовий відділ;
фінансово-господарський відділ.

2.3. Працівники в своїй діяльності керуються положеннями про
відповідний відділ та посадовими інструкціями, затвердженими головою
районної ради.
2.4. Посадові особи виконавчого апарату районної ради один раз на 4
роки підлягають атестації, яка проводиться за умовами та в порядку,
визначеними Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого
самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2001 року № 1440.
3. Керівництво районної ради
3.1. До складу керівництва районної ради входять голова та заступник
голови районної ради.
3.2. Голова районної ради очолює виконавчий апарат та обирається із
числа депутатів таємним голосуванням. В межах своїх повноважень видає
розпорядження та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність
виконавчого апарату. Приймає та звільняє працівників виконавчого апарату з
дотриманням вимог чинного законодавства України.
3.3. Заступник голови районної ради обирається із числа депутатів таємним
голосуванням та за відсутності голови районної ради або неможливості
виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження
голови районної ради, і відповідно очолює виконавчий апарат.
4. Основні завдання виконавчого апарату
4.1. Основними завданнями виконавчого апарату є:
4.1.1. організація підготовки сесій районної ради і проектів рішень, які
вносяться на розгляд районної ради, забезпечення своєчасного доведення цих
рішень до виконавців;
4.1.2. організація контролю за виконанням рішень районної ради;
4.1.3. координація діяльності постійних комісій районної ради, сприяння
в організації виконання їх рекомендацій;
4.1.4. надання допомоги депутатам у здійсненні ними своїх повноважень;
4.1.5. забезпечення гласності в роботі районної ради;
4.1.6. забезпечення взаємодії ради з місцевими органами виконавчої влади,
органами та посадовими особами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, політичними партіями, іншими об'єднаннями громадян;
4.1.7. здійснення правового забезпечення діяльності ради.
5. Функції виконавчого апарату
5.1. З питань планування роботи районної ради узагальнює пропозиції
депутатів, постійних комісій, районної державної адміністрації.

5.2. З питань сесійної роботи районної ради:
5.2.1. готує розпорядження про скликання сесій районної ради,
повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і
місце проведення сесій районної ради, а також питань, які вносяться на
розгляд сесій;
5.2.2. бере участь у підготовці проектів рішень районної ради;
5.2.3. організовує обговорення тез доповідей, співдоповідей і проектів
рішень з питань, віднесених до компетенції районної ради;
5.2.4. веде протокол пленарних засідань районної ради та своєчасно
доводить рішення ради до виконавців.
5.3. З питань роботи постійних комісій районної ради організовує роботу,
надає консультативну та методичну допомогу, створює необхідні умови для
ефективної їх діяльності, сприяє залученню спеціалістів до підготовки
відповідних проектів рішень, висновків та пропозицій.
5.4. З питань здійснення повноважень депутатами районної ради забезпечує
їх інформаційно-довідковими матеріалами, організовує навчання.
5.5. З питань правового забезпечення діяльності ради, постійних комісій
організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування та
неухильне дотримання законодавства та інших нормативних документів.
Попередньо вивчає, аналізує проекти рішень ради, розпоряджень голови,
вносить пропозиції щодо їх відповідності чинному законодавству України.
5.6. З питань забезпечення гласності бере участь у підготовці матеріалів
про роботу районної ради, голови районної ради, постійних комісій для
публікації у засобах масової інформації.
5.7. З питань організації прийому громадян вивчає та розглядає звернення,
заяви і скарги, контролює виконання доручень керівництва районної ради.
5.8. З питань адміністративно-територіального устрою сприяє місцевим
радам у здійснені ними своїх повноважень.
5.9. З питань взаємодії з сільськими, селищними радами надає їм методичну
та консультативну допомогу, забезпечує взаємний обмін інформацією.
5.10. Забезпечує ведення діловодства, здійснення контролю за строками
виконання документів,
5.11. Організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності
районної ради.
5.12. Здійснює інші функції і повноваження, передбачені законодавством.
6. Матеріальна та фінансова основа діяльності
виконавчого апарату
6.1. Виконавчий апарат утримується за рахунок районного бюджету.
Вирішення питань поточного фінансування та проведення розрахунків
здійснюється фінансово-господарським відділом районної ради.

6.2. Голова районної ради є розпорядником коштів, передбачених на
утримання виконавчого апарату ради.
6.3. Фінансування виконавчого апарату районної ради здійснюється згідно
чинного законодавства України.
6.4. Оплата праці працівників виконавчого апарату районної ради
здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Заступник голови ради

С.І.Бурма

