
       

 

 
КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

 

від 08.07.2021  № 11/VIII-641 

м. Краматорськ      

Про внесення змін до рішення 
Краматорської міської ради від 24.02 

2021 № 5/VIII-207 «Про внесення змін 

до рішення Краматорської міської ради 

від 27.01.2021 № 4/ VIII-129 «Про 
структуру, загальну чисельність міської 
ради та її виконавчих органів» 

 

  З метою вдосконалення  структури міської ради, враховуючи листи управління  
земельних відносин Краматорської міської ради від 08.06.2021  № 2-17/9982, управління 
економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради від 15.06.2021 № 

б/н, керуючись ст.26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 

міська рада 

 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення Краматорської міської ради від 24.02 2021№  5/VIII-207 

«Про внесення змін до рішення Краматорської міської ради від 27.01.2021 № 4/ VIII-129 

«Про структуру, загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів», виклавши 
пункт 3 вирішальної частини  в наступній редакції: 

 

«3. Затвердити загальну чисельність Краматорської міської ради та її виконавчих 
органів чисельністю 537 штатних одиниць.». 

 

2. Збільшити загальну чисельність виконавчого комітету Краматорської міської ради,  
відділів, управлінь  міської ради, виділених на самостійний баланс у тому числі: 

 -  виконавчому комітету Краматорської міської ради – на 5 штатних одиниць; 

-  управлінню земельних відносин Краматорської міської ради на 2 штатні одиниці. 
 

 

3. Утворити в межах загальної чисельності міської ради відділ розвитку 
інфраструктури та впровадження житлових програм виконавчого комітету Краматорської 
міської ради  чисельністю 3 штатних одиниці. 

 

4. Реорганізувати управління економічного розвитку  виконавчого комітету 
Краматорської міської ради  ( далі -  управління) : 
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1) вивести зі складу управління відділ  економічного аналізу та внутрішнього 
контролю чисельністю 4 штатних одиниці; 

2) ввести до складу управління відділ  розвитку інфраструктури  та впровадження  
житлових програм  -чисельністю 3 штатні одиниці. 

 

У зв’язку з чим п. 8.3 рішення міської ради  від 24.02.2021 № 5/VIII-207 викласти в 
наступний редакції: 

 

« 8.3 Управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської 
ради  чисельністю 13 штатних одиниць у складі: 
 

- відділу розвитку  інфраструктури  та впровадження житлових програм  чисельністю  
3 штатні одиниці; 

- відділу інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва чисельністю 5 

штатних одиниць; 
- відділу стратегічного планування, територіального розвитку та управління  

проектами 4 штатні одиниці.». 

 

 

5. Затвердити Положення про  управління  економічного розвитку виконавчого 
комітету Краматорської міської ради в новій редакції  та відділу  економічного аналізу та 
внутрішнього контролю виконавчого комітету Краматорської міської ради ( додаються). 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради та 
постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, 
протидії корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, адміністративно-

територіального устрою та інформованості населення. 

 

 

 

 

 

Міський голова         О.В. Гончаренко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

08.07.2021  № 11/VIII-641

  

     
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської ради 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Управління економічного розвитку виконавчого комітету Краматорської міської 
ради (далі – управління) створюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”.  

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим 
виконавчому комітету ради, міському голові, заступнику міського голови згідно з 
розподілом обов’язків. 

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних 
органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної 
держадміністрації, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського 
голови, а також цим Положенням. 

1.4. Положення про управління затверджується рішенням міської ради. 
Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його 

прийняття. 
1.5. До складу управління входять три відділи: відділ стратегічного планування, 

територіального розвитку та управління проектами, відділ інвестиційної діяльності та 
міжнародного співробітництва, відділ розвитку інфраструктури та впровадження житлових 
програм. 

Ці відділи особистих положень не мають, у своїй діяльності керуються Конституцією 
України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 
актами центральних органів виконавчої влади, наказами Міністерств та відомств, рішеннями 
обласної ради, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями міської ради 
та її виконкому, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

1.6. Посадові інструкції працівників управління затверджує заступник міського 
голови згідно з розподілом обов’язків. 

1.7. Ліквідація та реорганізація управління здійснюється на підставі рішення міської 
ради. 

1.8. Управління не є юридичною особою. 

 

2. Загальні напрямки діяльності управління 
 

Основними  напрямками діяльності управління є:  
2.1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально – 

економічного розвитку територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку 
виробництва, малого та середнього бізнесу.  

2.2. Участь у розробці і реалізації концепцій, програм і прогнозів соціально - 

економічного розвитку на довго-, середньо-, короткострокову перспективу і на поточний 
період по місту з урахуванням загальнодержавних інтересів, місцевих умов і ресурсів. 

2.3. Формування та впровадження інвестиційної політики територіальної громади 
щодо залучення інвестицій, грантів та кредитних коштів. 
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2.4. Сприяння налагодженню співробітництва із зарубіжними містами – партнерами, 
міжнародними організаціями та іншими іноземними суб’єктами господарювання та 
гуманітарного співробітництва з метою подальшого розвитку територіальної громади. 

2.5. Сприяння впровадженню державної політики у сфері енергозбереження та 
енергоефективності, оцінки впливу на довкілля. 

2.6. Сприяння впровадженню програм житлового будівництва та розвитку 
інфраструктури Краматорської територіальної громади. 
 

3. Функції управління 
 

В межах наданих повноважень управління та його відділи виконують наступні 
функції: 

3.1. Відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління 
проектами: 

3.1.1. Аналіз стану, тенденцій та прогнозування економічного і соціального розвитку 
територіальної громади; участь у визначенні її пріоритетів, напрямів інвестиційної політики, 
підготовка пропозицій з цих питань. 

3.1.2. Участь у розробленні проектів стратегії розвитку територіальної громади, 
щорічних програм економічного і соціального розвитку територіальної громади та інших 
міських, регіональних і державних програм, проведення їх громадського обговорення.  

3.1.3. Здійснення моніторингу виконання та подання міській раді звітів про хід і 
результати виконання стратегії та щорічних програм розвитку міської територіальної 
громади. 

3.1.4. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, забезпечення 
взаємодії з ними та іншими учасниками (підприємствами, організаціями міста, 
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, громадськими 
організаціями) під час складання програм економічного і соціального розвитку 
територіальної громади, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку 
територіальної громади. 

3.1.5. Участь у реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестиційних ресурсів, а 
саме: 

- формування переліку інвестиційних проектів, які потребують залучення коштів 
місцевого, обласного та державного бюджетів; 

- підготовка матеріалів для участі проектів міської територіальної громади у 
конкурсних відборах щодо: 

 інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку,  

 отримання субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток,  
інших державних та регіональних програм, моніторинг їх виконання; 
- забезпечення висвітлення інформації про стан реалізації зазначених проектів і 

програм на офіційному сайті Краматорської міської ради та інших інформаційних ресурсах. 
3.1.6. Участь у плануванні процесу проектної діяльності. 
 

3.2. Відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва: 
3.2.1. Пошук та підбір міжнародних програм, грантів, проектів, які можуть бути 

реалізовані на території міської ради та участь в їх реалізації. 
3.2.2. Залучення міжнародних грантів та інвестицій, спрямованих на розвиток 

територіальної громади. 
3.2.3. Здійснення моніторингу реалізації програм, інвестиційних проектів і заходів на 

всіх етапах, а також контроль відповідності запропонованих рішень концепції інвестиційного 
розвитку територіальної громади. 
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3.2.4. Розробка та сприяння реалізації заходів, спрямованих на нарощування 
інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату територіальної 
громади. 

3.2.5. Підготовка відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного 
потенціалу та інвестиційних можливостей територіальної громади (інвестиційний паспорт 
міста), визначення рейтингів міської територіальної громади за напрямками. 

3.2.6. Розробка концепції, наповнення та адміністрування інвестиційного порталу 
територіальної громади. 

3.2.7. Сприяння створенню територіальних інноваційних центрів та технопарків. 
3.2.8. Вжиття заходів щодо розширення міжнародного економічного співробітництва, 

підготовка проектів відповідних угод. 
3.2.9. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради з питань розвитку 

міжнародного співробітництва. 
3.2.10. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, 

розташованих на території громади, незалежно від форм власності, в тому числі надання 
практичної допомоги у підготовці та складанні інвестиційних проектів. 

3.2.11. Вивчення і використання позитивного досвіду інших міст, участь у заходах з 
підвищення кваліфікації та обміну досвідом у сфері міжнародного та зовнішньоекономічного 
співробітництва, інвестиційної і інноваційної діяльності. 

3.2.12. Виконання доручень міського голови, заступників міського голови, щодо 
питань міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва, забезпечення взаємодії 
міської ради з іноземними партнерами.  

Разом з іншими структурними підрозділами, що беруть участь у прийомі іноземців, за 
участю структурного підрозділу технічного захисту інформації (особи, відповідальної за 
виконання такої роботи) розробляє програму прийому іноземців, яка узгоджується з РСО, та 
складає звіт про прийом та перебування іноземців. 

3.2.13. Вивчення, узагальнення та впровадження передового зарубіжного досвіду в 
сфері інвестиційної діяльності. 

3.2.14. Сприяння розробці місцевих програм та інвестиційних проектів з 
енергозбереження та енергоефективності. 

3.2.15. Розробка та подання заявок, інвестиційних проектів до міжнародних фондів 
технічної допомоги, всеукраїнських і регіональних цільових програм для реалізації 
інвестиційних проектів в сфері енергозбереження та енергоефективності, оцінки впливу на 
довкілля. 

3.2.16. Аналіз стану забезпечення міста енергоресурсами та прогноз їх потреб. 
3.2.17. Адміністрування системи енергетичного менеджменту та енергетичного 

моніторингу в межах територіальної громади та координація процесу стимулювання 
енергоефективної поведінки. 

3.2.18. Виконання функцій, направлених на підвищення ефективності 
енергоспоживання за допомогою системи моніторингу споживання енергоресурсів в 
бюджетних закладах. 

 

3.3. Відділ розвитку інфраструктури та впровадження житлових програм: 

 

3.3.1. Розробка проєкту міської програми здешевлення вартості іпотечних кредитів 
(далі – Програма). 

3.3.2. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради з іншими 
учасниками (кандидатами до участі у Програмі, уповноваженими банками, підприємствами-

забудовниками) під час впровадження Програми, а також під час реалізації інших заходів, 
спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлом населення громади. 

3.3.3. Формування та ведення реєстрів учасників Програми. 
3.3.4. Підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування 

заходів Програми. 
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3.3.5. Здійснення моніторингу щодо відповідності учасників Програми визначеним 
критеріям.  

3.3.6. Підготовка на розгляд виконавчого комітету Краматорської міської ради 
пропозицій з формування переліків багатоповерхових житлових будинків для участі в 
Програмі. 

3.3.7. Здійснення моніторингу виконання та подання міській раді звітів про хід і 
результати виконання Програми. 

3.3.8. Участь разом з іншіми  структурними підрозділами міської ради у компанії з 
інформування громадян про можливість їх участі у Програмі. 

3.3.9. Розробка проектних ідей щодо перспективних  інфраструктурних проектів, 
зокрема інноваційного спрямування, та супровід їх впровадження. 

3.3.10. Розробка фінансово - кредитних механізмів підтримки розвитку 
підприємництва у громаді. 
 

3.4. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету 
та міської ради з питань, що належать до компетенції управління.  

3.5. Надання організаційно-методичної, інформаційно-аналітичної та іншої допомоги 
виконавчим органам міської ради та підприємствам комунальної форми власності з питань, 
що належать до компетенції управління. 

3.6. Розгляд звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до 
компетенції управління. 

3.7. Виконання інших функцій відповідно до його компетенції. 
 

4. Права управління 
 

Управління має право: 
4.1. Залучати фахівців відділів і управлінь міської ради, підприємств комунальної 

форми власності для розгляду питань, які знаходяться в його компетенції. 
4.2. Залучати на договірних та/або громадських засадах науково-дослідні організації, 

вищі учбові заклади та інші установи, підприємства, громадські формування, а також 
відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для 
розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на 
нього завдань.  

4.3. Перевіряти в межах своїх повноважень стан виконання планів соціально-

економічного розвитку у відділах, управліннях міської ради, на підприємствах, в 
організаціях і установах комунальної форми власності. 

4.4. Подавати у встановленому порядку пропозиції міському голові щодо 
визначення пріоритетних напрямків інвестиційної стратегії та прийнятності конкретних 
інвестиційних пропозицій. 

4.5. Заслуховувати інформацію і повідомлення керівників відділів і управлінь міської 
ради, підприємств, організацій і установ з питань розвитку економіки, залучення 
інвестиційних ресурсів, прогнозування та інших питань, що входять в компетенцію 
управління. 

4.6. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів 
міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності 
документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління  
завдань.  

4.7. Організовувати в установленому порядку семінари, конференції та наради, 
проводити тренінги та інші заходи з питань, що належать до компетенції управління. 

4.8. Налагоджувати та підтримувати зв’язки з вітчизняними та іноземними організаціями, 
донорами, інвесторами щодо питань залучення інвестицій в місто. 
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4.9. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних 
комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених 
міською радою, її виконавчими органами, міським головою.  

4.10. Інформувати міського голову у випадках, коли відповідні виконавчі органи 
міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для 
вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.  

4.11. Вносити на розгляд міського голови та/або заступника міського голови 
відповідно до розподілу обов’язків пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.  
 

 

5. Організація роботи управління 
 

5.1. Управління в процесі виконання покладених на нього обов'язків взаємодіє з 
відділами і управліннями міської ради, обласною державною адміністрацією, а також з 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності і об'єднаннями громадян. 

5.2. Управління економічного розвитку очолює начальник управління, який 
призначається на посаду міським головою.  

5.3. Начальник управління здійснює керівництво управлінням, розподіляє обов’язки 
між відділами, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на 
управління завдань, погоджує положення про управління, посадові інструкції працівників 
управління. Забезпечує стан дотримання трудової та виконавської дисципліни в управлінні. 

5.4. Начальник управління повинен знати та виконувати: Конституцію України, 
закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, акти 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-

правові акти, що регулюють державну економічну політику, основи державного управління, 
порядок укладання та оформлення договорів і угод, порядок ведення документації з 
використанням сучасних інформаційних технологій, інструкцію з діловодства у виконавчому 
комітеті міської ради, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила 
внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила та норми охорони 
праці, техніки безпеки. 

Кваліфікаційні вимоги: начальник управління повинен вільно володіти державною 
мовою, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня 
магістра, спеціаліста. 

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. Структурні відділи управління:  
відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами,  
відділ інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва та  
відділ розвитку інфраструктури та впровадження житлових програм  
очолюють начальники відділів, які призначаються на посаду згідно з розпорядженням 

міського голови.  
5.6. Начальники відділів здійснюють керівництво відділами, розподіляють обов’язки 

між працівниками, очолюють та контролюють їх роботу, забезпечують виконання 
покладених на відділи завдань та стан дотримання трудової та виконавської дисципліни у 
відділах. 

5.7. Начальники відділів повиннні знати та виконувати: Конституцію України, закони 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони 
України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, акти 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-
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правові акти, що регулюють державну економічну політику, основи державного управління, 
порядок укладання та оформлення договорів і угод, порядок ведення документації з 
використанням сучасних інформаційних технологій, інструкцію з діловодства у виконавчому 
комітеті міської ради, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила 
внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила та норми охорони 
праці, техніки безпеки. 

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен вільно володіти державною мовою, 
мати вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, 
спеціаліста. 

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.  

5.8. Робота управління ведеться згідно з квартальними планами, які складаються на 
основі плану роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради, доручень керівництва, 
функцій управління. 

5.9. Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами  міської ради, 
використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка 
підготовлена ними. 

5.10. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету 
міської ради. 

 
6. Відповідальність управління 

 

6.1. Начальник управління несе персональну відповідальність за роботу управління та 
покладених на управління завдань та функцій.  

6.2. Відповідальність працівників управління настає в разі невиконання або 

неналежного виконання посадових обов’язків, передбачених їх посадовими інструкціями та 
цим Положенням, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування 
та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її 
проходженням. 

6.3. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники управління 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                І.І. Сташкевич 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  

08.07.2021  № 11/VIII-641 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ економічного аналізу та внутрішнього контролю виконавчого комітету                 
Краматорської міської ради 

 
 

І. Загальні положення 

1. Відділ економічного аналізу та внутрішнього контролю виконавчого комітету 

Краматорської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Краматорської міської 
ради, створений рішенням міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”. 

2. Відділ підзвітний і підконтрольний  міській раді, підпорядкований виконавчому 
комітету міської ради, першому заступнику міського голови. 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про 
захист персональних даних», Законом України  «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом 
України «Про засади запобігання і протидії корупції», Законом України «Про запобігання 
корупції» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, нормативно-

правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, органів виконавчої 
влади, рішеннями Краматорської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами. 

4. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.  
Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням міської ради. 
5. Посадові інструкції працівників відділу затверджує перший заступник міського 

голови Краматорської міської ради.  
6. Відділ має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для 

інформаційно - роз’яснювальних питань.  
7. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.  
8. Відділ правами юридичної особи не володіє.  

 
II.Загальні напрямки діяльності відділу 

1. Основним напрямком діяльності відділу є формування та контроль «політики 
здійснення прозорих закупівель» структурними підрозділами Краматорської міської ради, 
підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності територіальної 
громади міста Краматорська, аналіз потреб закупівель, оптимізації витрат структурних 
підрозділів Краматорської міської ради, підприємствами, установами та організаціями 
комунальної форми власності територіальної громади міста Краматорська, надання 
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незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення контролю за 
ефективністю діяльності та дотриманням законодавства структурними підрозділами 
Краматорської міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної 
форми власності територіальної громади міста Краматорська, іншими суб'єктами в частині 
використання ними відповідних комунальних ресурсів (майна, коштів та іншої комунальної 
власності) (далі - підконтрольні суб'єкти), спрямованих на забезпечення ефективного і 
результативного управління комунальним майном. 
 

III.Завдання та функції відділу 

1. Відділ здійснює внутрішній фінансовий контроль, оцінки, дослідження та вивчення 
діяльності підконтрольних суб’єктів (далі – контрольні заходи) на підставі доручень чи 
розпоряджень міського голови, рішень Краматорської міської ради. 

Контрольні заходи здійснюється відділом виключно з метою надання міському голові 
та Краматорській міській раді достовірної інформації про використання фінансових ресурсів 
та цільового використання комунального майна міста.  

Проведення контрольних заходів забезпечує реалізацію міською радою прав власника 
та/чи засновника суб’єктів господарювання комунальної власності та не вважається 
втручанням міської ради чи її виконавчих органів в діяльність таких суб’єктів. 

2. Відділ спрямовує контрольні заходи на виконання таких завдань:  
- дотримання принципів економічності, доцільності та ефективності при плануванні і 

виконанні бюджетних програм, відповідальними за супроводження яких є розпорядники 
бюджетних коштів;  

- аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання 
(неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих 
наслідків для підконтрольних суб’єктів та підготовка відповідних пропозицій щодо 
вдосконалення управлінських рішень;  

-   здійснення публічних закупівель структурними підрозділами Краматорської міської 
ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності 
територіальної громади міста Краматорська через електронну систему закупівель  РroZorro. 

3. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції: 
3.1.Здійснює моніторинг графіків закупівель та реалізації самих закупівель 

структурними підрозділами Краматорської міської ради, підприємств, установ та організацій 
комунальної форми власності територіальної громади міста Краматорська. 

3.2. Здійснює аналіз та опрацювання ринку товарів, робіт та послуг, динаміку 
ринкових цін.  

3.3. Вивчає тендерну документацію, технічні завдання та інших документи по 
закупівлям, що здійснюються структурними підрозділами Краматорської міської ради, 
підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності територіальної 
громади міста Краматорська. 

3.4. Здійснює аналіз та моніторинг потреб закупівель структурних підрозділів 
Краматорської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми 
власності територіальної громади міста Краматорська. 

3.5. Надає пропозиції щодо оптимізація витрат, підвищення ефективності закупівель 

структурних підрозділів Краматорської міської ради, підприємств, установ та організацій 
комунальної форми власності територіальної громади міста Краматорська. 

3.6. Складає щомісячні, щоквартальні, щорічні звіти по закупівлях, проведених 
структурними підрозділами Краматорської міської ради, підприємствами, установами та 
організаціями комунальної форми власності територіальної громади міста Краматорська. 

3.7. Проводить оцінку: 
- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах; 
- ефективності планування і виконання цільових програм та результатів їх виконання; 
- стану управління комунальним майном та ресурсами; 
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- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і 
бюджетної звітності; 

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних 
суб'єктів. 

3.8. Планує, організовує та проводить внутрішні контрольні заходи підконтрольних 
суб'єктів, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також 
проводить моніторинг врахування рекомендацій. 

3.9. Планує контрольні заходи.  
В залежності від мети контрольні заходи можуть бути: 
- превентивні (запобіжні), які здійснюються на стадії проектування програм, планів; 
- поточні, які здійснюються у процесі виконання програм, планів; 
- результативні, які здійснюються за результатами діяльності за звітний період; 
- тематичні, які здійснюються за конкретними проблемами або напрямками; 
- позапланові контрольні заходи, які проводяться за окремим дорученням або 

розпорядженням міського голови, рішенням Краматорської міської ради, першого 
заступника міського голови. 

3.10. Організовує контрольні заходи.                             
Перед складанням програми контрольного заходу відділ аналізує:  
- інформацію, документацію, нормативно-правову базу, що стосується предмета 

контрольного заходу;  
- висновок про правовий механізм, який регулює питання, що є предметом 

контрольного заходу та діяльності об'єкта контролю щодо використання бюджетних коштів, 
отриманий у разі необхідності структурних підрозділів Краматорської міської ради;  

- інформацію про раніше проведені контрольні заходи на визначеному об'єкті 
контролю, отриману від інших суб'єктів, в т ому числі державного фінансового контролю.  

3.11. Виконує контрольні заходи.  
До початку проведення планових контрольних заходів керівництво відділу повідомляє 

об'єкт контролю про дату початку проведення контрольного заходу.  
Перевіряє виконання планів, кошторисів, правильність оформлення грошових, 

фінансових, бухгалтерських та інших документів, наявність коштів і цінностей.  
Результати контрольного заходу оформляються довідкою або доповідною запискою.  
3.12. Взаємодіє зі структурними підрозділами Краматорської міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності територіальної 
громади міста Краматорська з питань проведення контрольних заходів. 

3.13. Проводить процедури закупівель для виконавчого комітету міської ради. 

3.14. Надає консультаційну допомогу з питань застосування Закону України «Про 
публічні закупівлі». 

3.15. Надає роз’яснення та пропозиції розпорядникам та отримувачам  бюджетних 
коштів, комунальним підприємствам, установам, Краматорської міської ради щодо змісту 
тендерної документації в разі отримання від останніх відповідних запитів. 

3.16. Надає роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі 
(попередній кваліфікації), щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх 
відповідних запитів. 

3.17. Розміщує звіти, обґрунтування закупівель та актуальну інформацію у розділі 
«Публічні закупівлі» на офіційному веб-порталі Краматорської міської ради та 
моніторинговому порталі «DoZoorro». 

3.18. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та 
міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.  

3.19. Надає організаційно-методичну, інформаційно-аналітичну та іншу допомогу 
виконавчим органам міської ради з питань, що належать до компетенції відділу. 

3.20. Розглядає звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до 
компетенції відділу. 
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3.21.Відділ інформує першого заступника міського голови про покладення на відділ 
обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки протидій діяльності 
відділу. 

3.22. Виконує інші функції відповідно до його компетенції. 
3.23 Покладення на відділ завдань, що не належать або виходять за межі його 

компетенції відповідно до цього Положення, не допускається. 

 

IV. Права відділу 

Відділ має право: 
1. Отримувати інформацію та документацію щодо правових підстав, фінансово-

економічних обґрунтувань, підготовки і ухвалення нормативно-правових, розпорядчих, 
адміністративних, інших актів і відомчих документів, що регулюють організаційно-

розпорядчу та фінансово-господарську діяльність підконтрольних суб’єктів.  
2. Отримувати від посадових осіб підконтрольних суб’єктів первинні бухгалтерські, 

фінансові документи, необхідні довідки, інформацію, статистичні відомості, фінансову 
звітність, іншу документацію та пояснення і заяви з питань, що постають під час проведення 
контрольного заходу.  

3. Отримувати від посадових осіб підконтрольних суб’єктів нормативно-правові, 
організаційно-розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, рішення, 
накази, положення, інструкції, порядки, стандарти  тощо).  

4. Отримувати засвідчені в установленому порядку копії або виписки з документів, які 
стосуються предмета контролю.  

5. Одержувати у встановленому порядку від третіх осіб довідки, копії документів та 
пояснення, пов'язані з операціями, що перевіряються. 

6. Рекомендувати керівникам та іншим посадовим особам підконтрольних суб’єктів 
невідкладне усунення виявлених порушень. 

 

V. Організація роботи відділу 

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 
міським головою. 

2. Начальник відділу: 
2.1. Здійснює керівництво відділом.  
2.2. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх 

роботу. 
2.3. В межах чинного законодавства надає працівникам відділу завдання, обов’язкові 

для виконання. 
2.4. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової, виконавчої дисципліни, 

нерозголошення службової інформації.  
2.5. Візує проекти актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, 

керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів. 
2.6. У межах своєї компетенції організовує підготовку проектів рішень міського 

голови, виконавчого комітету та міської  ради, контролює їх виконання. 
2.7. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, 

звільнення з посад та переміщення працівників відділу,  своєчасного заміщення вакансій, 
заохочення та накладання стягнень. 

2.8. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі. 
2.9. Інформує міського голову та міську раду про стан виконання повноважень, 

покладених на відділ. 
2.10. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами 

державної влади та виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями з 
питань, що належать до його компетенції.  

2.11. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності 
відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. 
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Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що 
стосуються служби в органах місцевого самоврядування, акти Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що 
регулюють порядок ведення документації з використанням сучасних інформаційних 
технологій та здійснення моніторингу документів та контролю за їх виконанням, правила 
ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 
протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні 
засоби.  

Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу повинен володіти державною мовою в 
обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, мати вищу освіту відповідного 
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.  

3. Посадові особи відділу зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний 
рівень.  

4. Робота відділу ведеться згідно з планом роботи виконавчого комітету, доручень 
керівництва. 

5. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету міської 
ради.  
 

VI. Відповідальність відділу 

1. Співробітники несуть персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне 
виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому 
прав, порушення правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, 
пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.  

2. За порушення трудової та виконавської дисципліни співробітники відділу 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.  

 

  

 

 

Секретар міської ради       І.І. Сташкевич 

          

 

 


