
 

 

 
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                                       №282 

 

Про розподіл обов’язків між 

керівництвом селищної ради 

 

Розглянувши пропозицію Печеніжинського селищного голови Довірака 
Ігоря Васильовича та керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Печеніжинської селищної ради 

В И Р I Ш И В: 

1. Затвердити розподіл обов’язків між керівними працівниками 
Печеніжинської селищної ради. 

2. Затвердити основні напрямки діяльності секретаря Печеніжинської 
селищної ради, першого заступника селищного голови, заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету. 

3. Затвердити схему взаємозаміни керівних працівників Печеніжинської 
селищної ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
Печеніжинського селищного голову Довірака Ігоря Васильовича. 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Ігор Довірак 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради 

від 10.12.2020 №282 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ 

між керівництвом Печеніжинської селищної ради 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА 

питання правоохоронної діяльності та запобігання корупції, мобілізаційної 
підготовкою, цивільної оборони, призову громадян, техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 
Селищний голова є головною посадовою особою територіальної 

громади. 
Здійснює керівництво діяльністю селищної ради та виконавчого 

комітету та виконавчих органів селищної ради, відділів та структурних 
підрозділів селищної ради. 

Забезпечує реалізацію Конституції України, законів України, актів 
Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів органів 
виконавчої влади, рішень обласної ради та обласної державної адміністрації, 
рішень селищної ради. 

Спрямовує та координує діяльність секретаря селищної ради, першого 
заступника селищного голови, заступника голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету, керівників структурних підрозділів селищної ради, правоохоронної 
діяльності та запобігання корупції, мобілізаційної підготовкою, цивільної 
оборони, призову громадян, техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

Координує вирішення питань та виконання законодавства про військовий 
обов’язок, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, боротьби зі 
злочинністю та корупцією. 

Забезпечує в межах законодавства виконання заходів, пов’язаних з 
оборонною та мобілізаційною роботою, цивільною обороною. 

Керує розробкою та реалізацією програми соціально-економічного 
розвитку Печеніжинської територіальної громади, стратегії та інших цільових 
програм. 

Селищний голова: 
• організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», роботу селищної ради та її виконавчого комітету; 
• підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 
• вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду 

секретаря селищної ради; 



 

 

• вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний 
склад виконавчого комітету селищної ради; 

• вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів 
виконавчих органів селищної ради; 

• здійснює керівництво виконавчим органом ради та її виконавчим 
комітетом; 

• скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії 
ради і головує на пленарних засіданнях ради; 

• забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань 
самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з 
інших питань, що належать до її відання; 

• призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь 
та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що 
належать до комунальної власності територіальної громади згідно вимог 
чинного законодавства; 

• скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 
• забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради та 

її виконавчого комітету; 
• є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі 

валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; 
• контролює наповнення коштами бюджету, забезпечує раціональне 

використання цих коштів, регулює їх розподіл; 
• координує проведення адміністративно-територіальної реформи; 
• представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у 

відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 
самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 
міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

• звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів 
місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної 
громади, а також повноваження ради та її органів; 

• укладає від імені територіальної громади, селищної ради та її 
виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, 
віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження селищної 
ради; 

• веде особистий прийом громадян; 
• забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 
• координує питання забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав і свободи людини в межах повноважень, передбачених Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»; 



 

 

• сприяє діяльності правоохоронних органів, органів суду, прокуратури, 

юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ; 
• здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, 
якщо вони не віднесенні до виключних повноважень ради або не віднесені 
радою до відання її виконавчих органів; 

• видає розпорядження у межах своїх повноважень; 
• координує розробку проектів нормативно-правових актів, проведенням 

експертизи проектів нормативно-правових актів. 
Призначає в установленому порядку на посади та звільнення з посад 

працівників Печеніжинської селищної ради. 
При здійсненні наданих повноважень голова є підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, 
відповідальним – перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими 
органами ради повноважень органів виконавчої ради – також підконтрольним 
відповідним органам виконавчої влади. 

Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою, цивільною 
обороною, заходами під час ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу 
перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На 
вимогу не менше половини депутатів селищної ради зобов'язаний прозвітувати 
перед радою про роботу виконавчого комітету ради у будь-який визначений 
ними термін. 

Очолює виконавчий комітет селищної ради. 
Є розпорядником коштів виконавчого комітету. Має право першого 

підпису. 
На час його відсутності розгляд питань, покладених на нього, здійснює 

секретар селищної ради (в частині питань селищної ради), перший заступник 

селищного голови (по питаннях виконавчих органів ради). 
Координує діяльність: 
• з правоохоронними органами; 

• мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, призову громадян; 
• техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 
• Печеніжинської місцевої пожежної команди. 
Очолює та контролює консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи, створені виконавчим комітетом, чи розпорядженням селищної 
ради. 

 

СЕКРЕТАР ПЕЧЕНІЖИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

питання забезпечення діяльності селищної ради, постійно діючих 
депутатських комісій селищної ради, гуманітарної сфери, культури і 

туризму, спорту. 



 

 

Секретар селищної ради обирається за пропозицією голови селищною 
радою з числа депутатiв на строк повноважень ради та працює в радi на 
постiйнiй основі. 

Згiдно з законодавством виконує обов’язки голови у разi вiдсутностi або 
неможливостi виконання ним своїх обов’язкiв. 

Повiдомляє депутатам i доводить до вiдома населення iнформацiю про 
час i мicцe проведення ceciї ради, перелік питань, якi передбачається винести на 
розгляд ceciї. 

Забезпечує дiяльнiсть ради, організовує підготовку сесiй ради з питань, 
що виносяться на розгляд ради, забезпечує своєчасне доведення рiшень ради до 
виконавцiв i населення, організовує контроль за їх виконанням. Конролює 
розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради рішень селищної ради, 
протоколів засідань сесії та засідань постіних комісій ради. 

Забезпечує виконання законів України, Указів Президента України, 
постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, 
селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови. 

Сприяє реалізації державної політики у галузі освіти, охорони здоров’я, 
культури, фізкультури і спорту, молоді, національно – патріотичного виховання 
сімейної та гендерної політики. 

Приймає участь у підготовці Програми соціально-економічного 
розвитку територіальної громади, місцевих програм, організації їх виконання, 
подання звітів про хід і результати виконання цих програм з питань, які входять 
до його компетенції. 

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 
частиною 2 ст.42, ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 

Підписує додатки до рішень ради. Завіряє угоди, підписані від імені 
ради. 

Координує діяльність постiйних комiсiй та інших комiсiй ради, дaє їм 
доручення, сприяє органiзацiї виконання їх рекомендацiй. 

Надає допомогу депутатам ради у здiйсненнi їх повноважень, сприяє 
органiзації прийому громадян, забезпечує їх необхiдною iнформацiєю. 

Органiзовує за дорученням ради вiдповiдно до законодавства здійснення 
заходiв, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням референдумiв та виборiв до 
органiв державної влади і місцевого самоврядування. 

Сприяє організації медичної допомоги населенню, створенню умов для 
розвитку культури, занять фізичною культурою і спортом, забезпечення 
охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурних 
цінностей. 

Забезпечує взаємодiю та сприяє реалiзацiї державної політики та 
політики органів місцевого самоврядування у діяльності об’єднань громадян, 
засобів масової інформації. 

Сприяє роботi творчих спiлок, нацiонально-культурних товариств, 
фондiв, асоцiацiй, iнших громадських об'єднань. 



 

 

Займається розробкою проєктiв нормативно-правових aктiв, 
проведенням експертизи проєктiв нормативно-правових актів. 

Веде особистий прийом громадян. 
Вирiшує за дорученням голови або селищної ради iншi питання, 

пов’язанi з діяльністю ради та її органів. 
На час його відсутності розгляд питань, покладених на нього, здійснює 

селищний голова. 
3дiйснює керівництво 

- відділу освіти, молоді та спорту; 
- відділу культури і туризму. 
Забезпечує виконання його працівниками функціональних обов'язків 

згідно з Положеннями про відділи. 
Очолює та контролює консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи, створені виконавчим комітетом, чи розпорядженням селищної 
ради. 

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

(питання економіки, аналітичного аналізу, бюджету і фінансів, 
інформаційної політики). 

Забезпечує реалізацію Законів України, актів Президента України і 
Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної державної адміністрації, 
рішень обласної, селищної ради та виконкому, розпоряджень селищного голови 
з питань, які входять до його компетенції. 

Згiдно із законодавством виконує обов’язки голови у разi вiдсутностi 
або неможливостi виконання ним своїх обов’язкiв. 

Вживає заходів щодо забезпечення мобілізації та ефективного 
використання фінансових ресурсів, захисту фінансових інтересів держави. 

Здійснює відповідно до законодавства контроль за станом фінансової 
дисципліни, обліку і звітності на підприємствах, установах, організаціях, які є 
одержувачами бюджетних коштів. 

Забезпечує отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності 
незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання 
бюджету. 

Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо 
платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням 
відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів. 

Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої 
влади вищого рівня та представницької влади фінансових показників та 
пропозицій до проекту обласного бюджету, даних про зміни складу об’єктів, які 
підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу 
фінансових ресурсів. 



 

 

Організовує здійснення контролю за відповідністю бюджетному 
законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного 
розпису та кошторисів бюджетних установ. 

Забезпечує складання і подання на затвердження селищній раді 
селищного бюджету та його виконання. 

Вносить пропозиції щодо внесення змін до селищного бюджету в межах, 
які визначені законодавством. 

Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його 
етапах. 

Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за 
цільовим використанням бюджетних коштів. 

Приймає участь у підготовці Програми соціально-економічного 
розвитку територіальної громади, місцевих програм, організації їх виконання, 
подання звітів про хід і результати виконання цих програм з питань, які входять 
до його компетенції. 

Координує розробку і виконання селищного бюджету, здійснення 
державного контролю за додержанням законодавства про працю суб’єктами 
господарювання громади. 

Для вирішення задач фінансової стабілізації і розвитку економіки 
громади об’єднує дії відділу фінансів, інших відділів селищної ради, в межах 
повноважень, наданих законодавством. 

Сприяє реалізації на території громади державної фінансової, податкової 
політики. 

Керує розробкою локальних нормативних актів з питань, які входять до 
його компетенції. 

Веде особистий прийом громадян. 
Координує роботою з розробки проектів нормативно-правових актів та 

проведення експертизи проектів нормативно-правових актів. 
За дорученням селищного голови виконує інші функції. 
Має право першого підпису на фінансових документах. 
На час його відсутності розгляд питань, покладених на нього, здійснює 

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
Здійснює керівництво: 

• відділу фінансів; 
• відділу бухгалтерського обліку та звітності. 
Забезпечує виконання його працівниками функціональних обов'язків 

згідно з Положеннями про відділи. 
Очолює та контролює консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи, створені виконавчим комітетом, чи розпорядженням селищної 
ради. 

 

 

 



 

 

ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ 

(питання житлово-комунального та шляхового господарства, енергетики, 
транспорту та зв’язку, будівництва та земельних відносин, питання 

економіки, торгівлі, громадського харчування та побутового 
обслуговування, розвитку підприємницької діяльності, зайнятості 

населення, інвестиційної діяльності, сільського господарства, додержання 
законодавства про працю). 

Вирішує питання капітального будівництва, реалізації процесів розвитку 
реформування житлового, комунального та шляхового господарства, формує та 
реалізує регіональну стратегію розвитку транспорту та зв’язку, розглядає 
звернення громадян з цих питань. 

Організовує виконання законів, Указів Президента України, постанов 
Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, облдержадміністрації, 
селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з 
питань житлового фонду, комунального господарства, житлових питань, 
екології, охорони природного середовища. 

Забезпечує вирішення питань у галузі будівництва, передбачених 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо: 

- організації будівництва і ремонту житлових об'єктів, об'єктів 
комунального господарства і соціально-культурного призначення, доріг 

місцевого значення. 
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері сільського 

господарства. 
Координує питання інноваційної діяльності громади та європейської 

інтеграції України. 
Залучає на договірних засадах підприємства торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності до 
участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координує цю 
роботу в межах повноважень, наданих законодавством. 

Координує питання транспорту, енергетики, що перебувають у 
комунальній власності. 

Координує організацію роботи підприємств житлово-комунального 
господарства, з питань надання населенню житлово-комунальних послуг. 

Координує питання оренди нерухомого майна, що перебуває у 
комунальній власності територіальної громади та організовує контроль за його 
використанням. 

Організує здійснення комплексу заходів з прийому в комунальну 
власність майна підприємств, організацій та установ, що належать суб’єктам 
інших форм власності, а також по відчуженню майна, що перебуває у 
комунальній власності, суб’єктам інших форм власності. 

Організація землевпорядкування. 



 

 

Організовує розгляд та вирішення питань створення місцевих ринків. 
Здійснює контроль за дотриманням встановлених правил торгівлі. Організовує 
ярмарки, сприяє розвитку всіх форм торгівлі. 

Забезпечує вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, 
пожеж, інших надзвичайних подій необхідних заходів по забезпеченню 
державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, організацій, 
установ, врятування життя людей, збереження матеріальних цінностей. 

Забезпечує здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов'язаних з 
тваринним світом та їх ліквідації. 

Реалізує на території Печеніжинської селищної ради політику щодо 
енергозбереження та ефективного використання енергоносіїв, дотримання 
лімітів та їх використання. 

Забезпечує залучення на договірних засадах коштів підприємств та 
організацій на розвиток житлового, комунального та шляхового господарства. 

Приймає участь у підготовці Програми соціально-економічного 
розвитку територіальної громади, місцевих програм, організації їх виконання, 
подання звітів про хід і результати виконання цих програм з питань, які входять 
до його компетенції. 

Сприяє зниженню затрат, розвитку мережі малих підприємств та 
підприємництва в підвідомчих галузях комунальної сфери. 

Організовує роботу по підготовці пропозицій до проектів соціального та 
економічного розвитку територіальної громади з питань, які відносяться до 
його компетенції. 

Забезпечує умови для реалізації земельної реформи, утворення ринку 
землі, раціонального використання земельних ресурсів. Забезпечує підготовку 
та внесення на розгляд ради пропозиції з встановлення розміру земельного 
податку, вилучення (викупу), а також наданню земель під будівництво та для 
інших потреб земель, що є власністю територіальної громади (додаток 3). 

Організує роботу по вирішенню питань у галузі будівництва, 
регулювання земельних відносин, передбачених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо: 

• підготовки та надання на затвердження містобудівних програм, 

генерального плану забудови населених пунктів, забезпечення проведення його 
експертизи, іншої містобудівної документації; 

• визначення території, вибір і надання землі для містобудівних потреб; 
• вирішення, згідно законодавства, суперечок з питань містобудування; 
• здійснення контролю за проведенням заходів, передбачених 

документацією по землевпорядкуванню. 
Координує роботою з розробки проектів нормативно-правових актів та 

проведення експертизи проектів нормативно-правових актів. 
Веде особистий прийом громадян. 
Займається розробкою проектів нормативно-правових актів, 

проведенням експертизи проектів нормативно-правових актів. 
За дорученням селищного голови виконує інші функції. 



 

 

На час його відсутності розгляд питань, покладених на нього, здійснює 
перший заступник селищного голови. 

Здійснює керівництво: 

• відділом ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку; 
• відділом земельних відносин. 
Забезпечує виконання його працівниками функціональних обов’язків 

згідно з Положеннями про відділи. 
Координує діяльність та вирішення питань: 

• Печеніжинського комбінату комунальних підприємств; 
• Старостами старостинських округів сіл Печеніжинської селищної ради; 

• взаємодіє з органами самоорганізації населення. 
Очолює та контролює консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи, створені виконавчим комітетом, чи розпорядженням селищної 
ради. 

 

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

(питання комунікаційної політики, зв`язків з громадськістю та 
зверненнями громадян, організаційної та кадрової роботи, документообіг 

та виконавської дисципліни, діяльності виконкому селищної ради, 
соціальної сфер, надання адміністративних послуг). 

Організовує діяльність виконавчого комітету, його відділів з 
організаційного, методичного, кадрового забезпечення роботи виконкому, з 
питань реалізації громадянами конституційного права на звернення у 
відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». За 
посадою входить до складу виконавчого комітету селищної ради, підписує 
додатки до рішень виконкому і розпоряджень голови. 

Має право засвідчувати копії нормативних документів виконавчого 
комітету та голови. 

Забезпечує підготовку документів з вказаних напрямків діяльності 
виконкому, доведення до виконавців та контроль за виконанням рішень 
виконкому, розпоряджень голови та обласної державної адміністрації, Законів 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України. 

Організує планування роботи виконавчого комітету, готує пропозиції по 
розподілу обов’язків між селищним головою, секретарем селищної ради, 
першим заступником голови, заступниками голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету. 

Приймає участь у підготовці Програми соціально-економічного 
розвитку територіальної громади, місцевих програм, організації їх виконання, 
подання звітів про хід і результати виконання цих програм з питань, які входять 
до його компетенції. 

Організовує розроблення порядку документообігу у виконкомі, 
контролює ведення діловодства, архівної справи. 

Організує та координує: 



 

 

- підготовку та проведення звіту голови перед територіальною 
громадою; 

- підготовку проектів розпоряджень голови та рішень виконкому з 
дотриманням вимог чинного законодавства веде присвоєння номерів даних 
нормативно-правових актів; 

- проведення перевірок стану діловодства в структурних підрозділах 
селищної ради; 

- підготовку та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів 
планів роботи виконкому та контроль за їх виконанням; 

- роботу з кадрами селищної ради, структурних підрозділів селищної 
ради, підготовку спільно зі структурними підрозділами селищної ради проектів 
документів щодо структури, чисельності і фонду оплати праці, надання 
рекомендацій щодо удосконалення їх структури; 

- розгляд матеріалів на підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації працівників селищної ради; 

- облік, проходження, організацію та контроль за виконанням 
документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до державного 
архіву, перевірку стану цієї роботи в структурних підрозділах селищної ради, 
надання їм допомоги в організації цієї роботи; 

- облік, розгляд, контроль та аналіз звернень громадян, особистий 
прийом громадян керівництвом виконкому, перевірку стану цієї роботи та 
надання методичної допомоги з цих питань структурним підрозділам селищної 
ради; 

- розроблення порядку електронного документообігу у селищній раді та 
контролю за його дотриманням; 

- надання практичної допомоги виконавчим органам селищної ради з 
питань організації і виконання делегованих повноважень органів виконавчої 
влади; 

- проведення перевірок діяльності структурних підрозділів селищної 
ради з організаційних, кадрових питань, роботи зі зверненнями громадян, 
здійснення діловодства і контролю за виконавською дисципліною; 

- розгляд матеріалів та підготовку подань селищному голові щодо 
відзначення державними нагородами та проектів розпоряджень голови щодо 
заохочення відзнаками селищної ради та голови підприємств, установ, 
організацій, громадян, трудові колективи; 

- навчання, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
працівників селищної ради; 

- питання у справах преси та інформації; 
- питання громадсько-політичних відносин та зв’язків з громадськістю. 
Координує роботу з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування. 
Займається розробкою проектів нормативно-правових актів, 

проведенням експертизи проектів нормативно-правових актів. 



 

 

Координує роботу по запобіганню бездоглядності неповнолітніх, опіки 
та піклування. 

Сприяє додержанню законодавства щодо надання пільг учасникам 
Великої Вітчизняної війни і особам, які прирівнюються до них, 
військовослужбовцям, ветеранам праці і інвалідам, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, учасника АТО/ООС, вимушено переміщених осіб, 
осіб що опинились в складних життєвих обставинах. 

Веде особистий прийом громадян. 
За дорученням селищного голови виконує інші функції. 
На час його відсутності розгляд питань, покладених на нього, здійснює 

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
Здійснює керівництво: 
• відділ загальної та організаційної роботи; 
• відділ надання адміністративних послуг; 
• відділ соціальної роботи; 
• служба у справах дітей. 
Забезпечує виконання його працівниками функціональних обов'язків 

згідно з Положеннями про відділи. 
Очолює та контролює консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи, створені виконавчим комітетом, чи розпорядженням селищної 
ради. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                      Роман Шупяк 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради 

від 10.12.2020 №282 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 голови, секретаря Печеніжинської селищної ради, першого заступника 
селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету 

Довірак 

Ігор Васильович 

 

селищний голова питання правоохоронної діяльності 
та запобігання корупції, мобілізаційної підготовкою, 
цивільної оборони, призову громадян, техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
Дудінчук 

Олександра Василівна 

 

секретар Печеніжинської селищної ради питання 
забезпечення діяльності селищної ради, постійно 
діючих депутатських комісій селищної ради, 
гуманітарної сфери, культури і туризму, спорту. 

Стефанюк 

Михайло Ярославович 

 

перший заступник селищного голови питання 
економіки,аналітичного аналізу, бюджету і фінансів, 
інформаційної політики. 

Андрійчук 

Любомир Миколайович 

 

заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради питання житлово-

комунального та шляхового господарства, енергетики, 
транспорту та зв’язку, будівництва та земельних 
відносин, питання економіки, торгівлі, громадського 
харчування та побутового обслуговування, розвитку 
підприємницької діяльності, зайнятості населення, 
інвестиційної діяльності, сільського господарства, 
додержання законодавства про працю. 

Шупяк 

Роман Романович 

 

керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету питання комунікаційної політики, зв`язків з 
громадськістю та зверненнями громадян, 
організаційної та кадрової роботи, документообіг та 
виконавської дисципліни, діяльності виконкому 
селищної ради, соціальної сфер,надання 
адміністративних послуг. 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                   Роман Шупяк 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради 

від 08.12.2020 №282 

 

СХЕМА 

взаємозаміни керівних працівників Печеніжинської селищної ради 

 

Довірака 

Ігоря Васильовича 

селищного голову 

Дудінчук Олександра Василівна 

секретар селищної ради (по питаннях 
селищної ради) 

Стефанюк Михайло Ярославович 

перший заступник селищного голови 
(по питаннях виконавчих органів ради) 

Дудінчук Олександру Василівну 

секретаря селищної ради (по питаннях 
селищної ради) 

Довірак 

Ігор Васильович 

селищний голова 

Стефанюка Михайла Ярославовича 

першого заступника селищного голови 

Андрійчук Любомир Миколайович 

заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Андрійчука Любомира 
Миколайовича заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Стефанюк Михайло Ярославович 

перший заступник селищного голови 

Шупяка Романа Романовича 

керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету 

Андрійчук Любомир Миколайович 

заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 

 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                   Роман Шупяк 
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