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ДВОРІЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУП ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д  Ж Е Н Н Я

ВІД & /. <93 ^

Про затвердження Положення про відділ 
економічного розвитку та інвестицій 
Дворі панської селищної ради 
Кубинського району Харківської області

З метою оптимізації та вдосконалення роботи апарату виконавчого 
комітету селищної ради, стрчкгурування ф\ нкціональиих г ■лемою в лПльшк гі. 
забезпечення ефективної роботи, на підставі рішення Д; , > ■ !
ради від 08 грудня 2020 року №07-У)ІІ Ліро затвердження с фхкпрщ іапнил оі 
чисельності апарату Дворічанської селищної ради та її виконавчих органі» >\ 
керуючись підпунктами 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про відділ економ ччого ротичку а 
інвестицій Дворічанської селищної ради Куп’янськогс район) Харківської 
області (додасться).

2. Організацію виконання цьо 'о розпорядження покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради 
(згідно розподілу обов'язків).

3. Контроль за виконанням цього рщшщя дження з:., л і і ь ь ■ і ...о

Галина ТУРБАБА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови 

від 03 2021 року № 4 /

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку та інвестицій 

Дворічанської селищної ради Куп’я нського району Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій Дворічанської селищної 
ради (далі - Відділ) утворюється за рішенням Дворічанської селищної ради та є 
виконавчим органом (структурним підрозділом) Дворічанської селищної ради 
без статусу юридичної особи публічного права.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Дворічанській селищній раді, 
підпорядкований виконавчому комітеїу селищної ради, селищному голові, 
заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної 
ради (згідно розподілу обов’язків).

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 
профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, 
рішеннями Дворічанської селищної ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями та дорученнями селищного голови, Регламентом селищної 
ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є забезпечення реалізації на території 
громади державної політики:

економічного і соціального розвитку;
регіональної політики;
у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
з питань податків;
з питань розвитку підприємництва;
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регуляторної політики;
у сфері торгівлі та побутових послуг;
цінової політики;
у сфері закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб 

територіальної громади.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Організовує виконання Конституції України, законів України, актів 

Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів профільного 
міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішень 
Дворічанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і 
доручень селищного голови та здійснює контроль за їх реалізацією.

2.2.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.2.3. Аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку 
громади, бере участь у визначенні його пріоритетів та формуванні напрямів 
інвестиційної політики, виявляє проблеми, що стримують економічний та 
соціальний розвиток громади, та вносить пропозиції щодо їх вирішення.

2.2.4. Забезпечує складання балансів фінансових, трудових ресурсів, 
грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально- 
економічним і культурним розвитком відповідної території.

2.2.5. Розробляє прогнози та плани економічного і соціального розвитку 
громади.

2.2.6. Організовує розроблення проектів програм економічного і 
соціального розвитку громади, пропозицій до проектів регіональних і 
державних цільових програм та інших планувальних документів у сфері своїх 
повноважень;

2.2.7. Забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими 
програмами, на території громади;

2.2.8. Забезпечує контроль за виконанням показників програм 
економічного і соціального розвитку громади.

2.2.9. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації 
незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально- 
економічному розвитку громади, координація цієї роботи на відповідній 
території.

2.2.10. Забезпечує впровадження державної, регіональної, місцевої 
політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно- 
приватного партнерства, політики у сфері євро інтеграції та об’єднання громад.

2.2.11. Створює умови для реалізації державної політики щодо
регулювання інвестиційної діяльності шляхом: прогнозування та
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програмування інвестиційного розвитку; розроблення та застосування процедур 
відбору та реєстрації інвестиційних пропозицій та проектів; координації 
розроблення, реалізації та моніторингу виконання інвестиційних проектів; 
аналізу підсумків та системних проблем: розвитку інвестиційної діяльності

2.2.12. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на 
нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного 
клімату.

2.2.13. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання 
на отримання фінансування за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів, цільових 
фондів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених 
законодавством, відповідно до пріоритетних напрямів економічного і 
соціального розвитку;

2.2.14. Формує базу проектів громади, які потребують залучення 
інвестицій, забезпечує підготовку та розповсюдження презентац Ійних 
матеріалів щодо інвестиційного потенціалу громади.

2.2.15. Забезпечує супровід інвестиційних проектів.
2.2.16. Сприяє здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності 

суб’єктами господарювання на території громади.
2.2.17. Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та 

організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм 
власності.

2.2.18. Сприяє у створенні на основі законодавства спільних з іноземними 
партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших 
об'єктів, розробці та реалізації спільних інвестиційних проектів.

2.2.19. Забезпечує розробку проектів рішень щодо встановлення місцевих 
податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

2.2.20. Забезпечує розробку проектів рішень щодо надання відповідно до 
чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах.

2.2.21. Сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального 
розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та 
підприємництва на території громади, надає консультаційну, інформаційну та 
іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;

2.2.22. Забезпечує виконання державних, регіональних та місцевих 
програм з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики. Розробляє 
проекти селищних програм розвитку малого і середнього підприємництва, 
здійснює моніторинг виконання таких програм;

2.2.23. Забезпечує захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів 
господарювання.

2.2.24. Аналізує стан здійснення державної регуляторної діяльності та 
виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.
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відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики забезпечує 
дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів.

2.2.25. Здійснює аналіз поточного стану у сфері торгівлі та побутових 
послуг, бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку 
та формування відповідної інфраструктури, поліпшення організації та якості 
обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування 
та побуту.

2.2.26. Сприяє розширенню мережі підприємств торгівлі, ресторанного 
господарства, побутового обслуговування населення на території громади, 
впровадженню нових видів побутових послуг та виїзної форми обслуговування 
населення.

2.2.27. Надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі 
та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань, що 
належать до компетенції відділу.

2.2.28. Сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними 
підрозділами селищної ради) участі підприємств та організацій громади у 
виставково-ярмаркових та презентаційних заходах.

2.2.29. Забезпечує реалізацію державної тарифної політики в сфері послуг 
(крім комунальних та транспортних).

2.2.30. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) 
політики на ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних 
сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та 
соціальний розвиток громади.

2.2.31. Бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо 
забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку 
регулювання цін.

2.2.32. Бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель 
товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів 
місцевих бюджетів, у тому числі надає розпорядникам бюджетних коштів, у 
межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель.

2.2.33. Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які 
стосуються економічного і соціального розвитку громади.

2.2.34. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях ради, виконавчого 
комітету, нарадах селищного голови питань, що належать до компетенції 
Відділу, бере участь у їх засіданнях.

2.2.35. Готує проекти розпорядчих актів ради, її виконавчих органів і 
селищного голови, в тому числі нормативного характеру, з питань реалізації 
галузевих повноважень.
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2.2.36. Бере участь у розробленні проектів розпорядчих актів ради, її 
виконавчих органів і селищного голови, головними розробниками яких є інші 
структурні підрозділи селищної ради.

2.2.37. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради, виконавчого 
комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що належать до 
компетенції Відділу.

2.2.38. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
селищної ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому 
комітету селищної ради.

2.2.39. Бере участь у підготовлені звітів селищного голови.
2.2.40. Забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції.
2.2.41. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, 

що відносяться до компетенції Відділу.
2.2.42. За дорученням керівництва селищної ради опрацьовує, у межах 

компетенції відділу, запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад.

2.2.43. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він
є;

2.2.44. Забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики 
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.2.45. Забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних.
2.2.46. Організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, 

зберігання, обліку та використання архівних документів.
2.2.47. Здійснює інші галузеві повноваження передбачені законом.

3. Права Відділу

3.1. Для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, 
Відділ має право:

3.1.1. За дорученням керівництва селищної ради представляти інтереси 
селищної ради в установах та організаціях, інших управлінських структурах з 
питань, що входять до його компетенції.

3.1.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та 
інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної 
ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками),
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представників громадських об'єднань, наукових організацій (за згодою) до 
розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.4. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку 
економіки і прогнозування.

3.1.5. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, 
установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та 
нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

3.1.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи виконавчого комітету з питань економічного розвитку, інвестицій, 
споживчого ринку та інших питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.1.7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 
органів місцевого самоврядування, системи зв'язку і комунікацій та іншими 
технічними засобами.

3.1.8. Брати участь у засіданнях сесій селищної ради, нарадах, інших 
заходах, що проводяться в селищній раді, скликати в установленому порядку 
наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до 
компетенції відділу.

3.1.9. Вимагати від керівництва належних умов праці для працівників 
відділу, підвищення їх кваліфікації.

3.2. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
апаратом та структурними підрозділами селищної ради, територіальними 
представництвами центральних органів виконавчої влади, а також з 
підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4. Організація роботи відділу

4.1. Структура, чисельність працівників, затверджується селищною радою.
4.2. Положення про Відділ затверджується селищною радою. Зміни і 

доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його 
прийняття, та затверджуються радою.

4.3. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та 
поточних планів роботи.

4.4. Документи, що готуються Відділом з питань, які належать до його 
компетенції, погоджуються заступником селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів селищної ради (згідно розподілу обов’язків) чи селищним 
головою.

4.5. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету в межах 
граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів селищної 
ради.

4.6. Майно, яке перебуває в користуванні Відділу, знаходиться на балансі 
виконавчого апарату селищної ради та є комунальною власністю громади.
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4.7. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного 
законодавства.

5. Керівництво відділом

5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з 
посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування».

5.2. Начальник Відділу:
5.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і 
виконання свої функцій.

5.2.2. Розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові 
інструкції працівників відділу. Розподіляє обов’язки між ними, очолює і 
контролює їх роботу.

5.2.3. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування 
планів роботи виконавчого комітету селищної ради.

5.2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання.

5.2.5. У межах визначених повноважень забезпечує роботу з матеріалами 
та документами, що надходять на виконання до відділу.

5.2.6. Звітує про виконання покладених на Відділ завдань та 
затверджених планів роботи.

5.2.7. Представляє Відділ у відносинах з виконавчими органами селищної 
ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями 
громадян.

5.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
5.2.9. Подає керівнику виконавчого комітету (апарату) селищної ради в 

межах визначених повноважень пропозиції щодо призначення на посади, 
звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення 
вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень.

5.2.10. У межах визначених повноважень розглядає пропозиції, звернення, 
заяви, що надходять до виконавчого комітету (апаїрату) селищної ради, готує 
відповідні матеріали та подає їх на розгляд селищному голові.

5.2.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та 
положенням про відділ.
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5.2.12. Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне 
або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, 
встановленому чинним законодавством.

5.3. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються 
діяльності Відділу, акти Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, 
конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань 
економіки; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових 
актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, ринку праці, 
трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила 
охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на 
комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.4. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Відділу є наявність 
вищої освіти економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не 
нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою та 
стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах 
державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.5. Уразі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його 
обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу відповідно до 
розподілу обов’язків за розпорядженням селищного голови.

6.1. Виконком селищної ради створює умови для ефективної праці 
фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими 
приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та 
необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

6.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим 
Положенням, не допускаються.

6.3. Реорганізація і ліквідація Відділу здійснюється за рішенням селищної 
ради у встановленому законом порядку.

Начальник відділу

6. Заключні положення

економічного розвитку та 
інвестицій селищної ради Анна РЕПОЛОВСЬКА


