
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  26 січня 2016 р.                                                              № 44 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження «Положення 

про радника міського голови 

Бережанської міської ради» 

 

Розглянувши подання керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

міської ради, відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  
 

1. Затвердити Положення про радника міського голови Бережанської міської 

ради, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С.   

 

 
         Міський голова                                             В.Я. МУЗИЧКА 

              Тиманський О.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.brovary.org/f?u=https%3A%2F%2Fskydrive.live.com%2Fdownload%3Fresid%3D72571393D4771099!159%26authkey%3D!ANdBhI-qYmx7qYc


Додаток до розпорядження 
міського голови від 
26.01.2016р. № 44 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про радника міського голови 

Бережанської міської ради 
  
1. Радник міського голови Бережанської міської ради (далі – радник) 

призначається розпорядженням міського голови на строк його повноважень. 
Повноваження радника можуть бути припинені достроково за його власним 

бажанням або за рішенням міського голови з будь-яких мотивів. Дострокове 
припинення повноважень радника здійснюється за розпорядженням міського голови. 

2. Радники призначаються із числа осіб, які своєю професійною або 
громадською діяльністю заслужили авторитет та суспільне визнання, досягли 
професійних успіхів у відповідній сфері діяльності. Склад радників 
формується міським головою особисто виходячи з потреби та з урахуванням 
напрямків роботи виконавчого комітету  Бережанської міської ради. 

3. Радник може бути прийнятий на службу на постійній основі або на 
громадських засадах. Радники на постійній основі приймаються на службу без 
проходження  конкурсу. Радники, які приймаються на службу на постійній основі є 
посадовими особами місцевого самоврядування, вони складають Присягу та їм 
присвоюються відповідні ранги. 

4. Радник у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського 
голови, а також цим Положенням. 

5. Основним завданням радника є сприяння міському голові у здійсненні його 
повноважень. 

6. Для виконання завдань радник може залучатися до: 
- проведення консультацій з актуальних питань регіонального будівництва за 

відповідними напрямками роботи; 
- підготовки проектів розпоряджень та доручень міського голови, проектів 

цільових програм, рішень міської ради, інших документів нормативного та 
організаційно-розпорядчого характеру; 

- здійснення аналізу, експертиз проектів розпоряджень та інших управлінських 
актів, внесених на розгляд голові облдержадміністрації, підготовки висновків та 
пропозицій за результатами їх розгляду; 

- опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізму взаємодії міського 
голови з політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо; 

- вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідній сфері 
управління; 

- підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та 
робочих поїздок міського голови; 

- підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю міського голови; 
- організації та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів» тощо. 
7. Реалізуючи визначені цим Положенням завдання, радник має право: 
- безперешкодно відвідувати управління, відділи, інші структурні підрозділи 

міської ради та її виконавчого комітету; 
- брати участь у засіданнях, нарадах, інших заходах, які проводяться у 

виконавчому комітету Бережанської  міської ради; 



- брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів, створених міським 
головою; 

- вносити міському голові пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, 
підвищення ефективності роботи міської ради, виконавчого комітету та її структурних 
підрозділів; 

- брати участь у створюваних міським головою комісіях, робочих групах; 
- користуватися приміщеннями, зв’язком, оргтехнікою виконавчого комітету  

Бережанської міської ради. 
8. На підставі розпорядження міського голови про призначення, раднику 

видається службове посвідчення, яке має бути вилучене після закінчення його 
повноважень.  

9. За невиконання або неналежне виконання завдань та обов’язків, 
бездіяльність, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, радник несе 
відповідальність в установленому законодавством порядку. 

 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради                             О.С. Тиманський 
 
 

 


