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Додаток 7 

до рішення Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області 

від 30.03.2021  № 33-VIII  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області 

(у новій редакції) 

 

РОЗДІЛ  I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

         1.1. Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (надалі – управління) є 

структурним підрозділом виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського 

району Одеської області.  

 Управління підзвітне та підконтрольне Чорноморській міській раді ради Одеського 

району Одеської області, підпорядковане її виконавчому комітету і міському голові, а з 

питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 

підконтрольне відповідним органам виконавчої влади. Загальне керівництво і контроль за 

діяльністю  управління здійснюється відповідно до рішення міської ради «Про  розподіл 

посадових обов'язків між секретарем ради, заступниками міського голови,  керуючим 

справами».  

1.2.Управління економічного розвитку та торгівлі у своїй діяльності керується 

Конституцією, Законами України, іншими законодавчими і нормативно - правовими актами 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови. 

1.3.Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, забезпечується 

службовими  приміщеннями і іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для 

виконання покладених на нього функцій.  

1.4. До складу Управління входять: 

- відділ економіки; 

- відділ публічних закупівель; 

- відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів.  

1.5. Місце знаходження Управління: проспект Миру, 33 м. Чорноморськ, Одеський 

район, Одеська область.  

 

РОЗДІЛ  II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

 

2. Основними завданнями Управління, в межах повноважень визначених 

законодавством України, є забезпечення  реалізації на території Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області: 

- державної політики у сфері економічного і соціального розвитку міста; 
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- державної зовнішньоекономічної, інвестиційної, інноваційної політики; 

- державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства, надання 

побутових та транспортних послуг; 

- державної цінової політики, здійснення публічних закупівель; 

- державної політики з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

 

РОЗДІЛ  III. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

 

3.1. Відділ економіки відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1.1. Організовує та здійснює розробку проектів нормативних актів з питань  

соціально-економічного та культурного розвитку міста,  стратегії розвитку міста та плану 

заходів з її реалізації, подає їх на розгляд та затвердження виконавчому комітету міської 

ради та міській раді та організовує їх виконання. 

3.1.2. Здійснює роботу з прогнозування показників економічного і соціального 

розвитку міста. 

3.1.3. Координує роботу по залученню на договірних засадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному 

розвитку міста; 

3.1.4. Проводить аналіз ефективності роботи підприємств, розташованих на території 

міської ради, складає коротко-, середньо-, довгострокові прогнози розвитку міста; 

3.1.5. Бере участь у розробленні проектів регіональних програм. 

3.1.6. Здійснює аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку міста, ходу 

виконання програм та вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення 

позитивних тенденцій. 

3.1.7. Аналізує роботу галузей виробничого та транспортного комплексу міста. 

3.1.8. Готує пропозиції до проекту міського бюджету і подає їх на розгляд фінансового 

управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. 

 3.1.9. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного 

потенціалу міста. 

 3.1.10. Бере участь у підготовці пропозицій для  програми зайнятості населення та 

використання трудових ресурсів. 

 3.1.11. Організовує розгляд поданих підприємствами, установами, організаціями 

розташованими на території міста планів /прогнозів/ та заходів, які пов’язані з соціально-

економічним розвитком. 

 3.1.12. Бере участь у розробці місцевої програми  підтримки підприємництва. 

 3.1.13. Сприяє розвитку на території міста підприємництва та впровадженню 

організаційно-економічного механізму ринкових перетворень. 

 3.1.14. Бере участь у здійсненні аналізу стану розвитку підприємництва та 

ефективності заходів щодо його підтримки, готує керівництву міста пропозиції щодо 

пріоритетних напрямків його підтримки. 

3.1.15. Координує роботу по розробці та виконанню заходів міської програми 

енергозбереження та енергоефективності. 

3.1.16. Забезпечує перевірку розрахунків тарифів на комунальні та інші послуги, 

повноваження щодо затвердження яких, надані органам місцевого самоврядування. 
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3.1.17. Організовує та забезпечує контроль, аналіз стану розвитку міської транспортної 

галузі та зв’язку. 

3.1.18. Готує пропозиції щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу 

автобусами міського сполучення. 

3.1.19. Готує пропозиції щодо проведення конкурсів на визначення перевізників 

пасажирів на міських автобусних маршрутах. 

3.1.20. Забезпечує  проведення заходів щодо реалізації органами місцевого 

самоврядування державної регуляторної політики, організовує висвітлення засобами масової 

інформації регуляторної діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської 

області та її виконавчого комітету. 

3.1.21. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, транспорту та зв’язку. 

3.1.22. Готує пропозиції з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, 

розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів, незалежно від форм власності, 

з урахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку території, 

раціонального використання її ресурсного потенціалу. 

3.1.23. Забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання 

доручень органів виконавчої влади вищого рівня. 

3.1.24. Організовує та здійснює роботу з розгляду листів та звернень громадян, 

громадських об’єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій. 

3.2. Відділ публічних закупівель відповідно до покладених на нього завдань та 

повноважень забезпечує виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та 

інших нормативно правових актів у сфері публічних закупівель: 

3.2.1. Формує та затверджує річний план закупівель та зміни до нього; 

3.2.2. Здійснює вибір процедури закупівлі; 

3.2.3. Проводить процедури закупівель; 

3.2.4. Забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 

переможця; 

3.2.5. Забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з 

питань публічних закупівель, визначених Законом; 

3.2.6. Забезпечує оприлюднення інформації щодо публічних закупівель; 

3.2.7. Представляє інтереси виконавчого комітету Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області з питань публічних закупівель, зокрема, під час 

перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ, надає в установлений строк 

необхідні документи та відповідні пояснення; 

3.2.8. Координує роботу по закупівлям товарів, робіт і послуг за кошти міського 

бюджету. Контролює дотримання законодавства щодо закупівель, надає консультативну та 

методичну допомогу замовникам, забезпечує подання відповідної звітності. 

3.2.9. Здійснює інші дії, передбачені Законом. 

 

3.3. Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів відповідно до покладених 

на нього завдань: 

3.3.1. Аналізує діяльність розвитку підприємництва, підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства та побутового обслуговування міста, систематизує їх показники і 

готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств. 

3.3.2. Сприяє вирішенню питань соціально-побутового обслуговування населення. 
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3.3.3. Здійснює заходи щодо насичення споживчого ринку міста вітчизняною 

продукцією, розвитку економічних стосунків між підприємствами промисловості та торгівлі, 

розширенню оптової ланки торгівлі. 

3.3.4.Сприяє організації та проведенню міських виставок-ярмарок товарів вітчизняних 

виробників та проведення святкових заходів. 

3.3.5. У межах повноважень вживає заходів щодо забезпечення прав споживачів 

стосовно якості та безпеки товарів, продукції, послуг. 

3.3.6. Розглядає звернення споживачів, надає консультації з питань захисту прав 

споживачів. 

3.3.7. Інформує населення через засоби масової інформації про виявлення товарів 

(робіт, послуг) неналежної якості, фальсифікованих, небезпечних для життя, здоров’я, майна 

споживачів чи навколишнього природного середовища, висвітлює стан дотримання 

законодавства про захист прав споживачів, порядок реалізації прав споживачів. 

3.3.8. Виконує необхідний обсяг po6iт по усуненню порушень у випадках виявлення 

продажу товарів /виконання робіт, надання послуг/, які не супроводжуються доступною, 

достовірною, необхідною інформацією та відповідними супровідними документами або з 

простроченим терміном придатності. 

3.3.9. Аналізує стан правового регулювання торгівлі, готує пропозиції щодо його 

удосконалення. 

3.3.10. Надає методичну допомогу суб’єктам підприємництва у сфері торгівлі, 

проводить міські семінари i наради з питань, що належать до його компетенції. 

3.3.11. Здійснює контроль (в межах повноважень) за дотриманням підприємствами 

торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, незалежно від форм 

власності, правил торгівлі, правил роботи даних підприємств. 

3.3.12. Координує діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та 

побутового обслуговування, а також ринків з продажу продовольчих і непродовольчих 

товарів незалежно від форм власності. 

3.3.13. Аналізує стан і динаміку розвитку цінових процесів на ринку продукції, товарів і 

послуг, у тому числі тих, на які запроваджене державне регулювання та вносить пропозиції 

щодо стабілізації цінової ситуації. 

3.3.14. В межах повноважень, визначених законодавством, реалізує державну політику, 

спрямовану на розвиток роздрібної і оптової торгівлі, торговельно-виробничої сфери та 

сфери послуг. 

3.3.15. Аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку 

споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації 

та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і 

побуту; сприяє розвитку фірмової торговельної мережі та мережі підприємств побуту міста. 

3.3.16. Розглядає пропозиції інших органів виконавчої влади, звернення i скарги 

суб’єктів підприємництва, громадських організацій, громадян, засобів масової інформації з 

питань, що належать до компетенції відділу, готує на розгляд виконкому, міської ради 

відповідні рішення. 

 

РОЗДІЛ  IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ 

 

4. Управління для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має 

право: 
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- за дорученням керівництва представляти виконавчий комітет Чорноморської міської 

ради Одеського району Одеської області в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його 

компетенції; 

- звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого комітету 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання 

інформації, необхідної для виконання посадових обов'язків; 

-залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської 

міської ради Одеського району Одеської області, органів,  підвідомчих підприємств та 

організацій за згодою  їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції. 

 

РОЗДІЛ  V. КЕРІВНИЦТВО  УПРАВЛІННЯ 

 

5.1. Управління очолює начальник, який має заступника, відділи, які є у складі 

Управління очолюють начальники відділів.  

5.2. Начальник Управління безпосередньо підпорядкований міському голові та  

заступникам міського голови відповідно до розподілу обов’язків та повноважень. 

5.3. Начальник Управління та працівники Управління призначаються на посади та 

звільняються з посад міським головою в порядку, визначеному законодавством. 

5.4. На час відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник 

начальника Управління або один з начальників відділу Управління за призначенням міського 

голови. 

5.5. Заступник начальника та начальники відділів Управління безпосередньо 

підпорядковуються начальнику Управління, виконують функції, повноваження і завдання 

відповідно до розподілу обов’язків, визначених цим положенням та посадовими 

інструкціями. 

5.6. Начальник Управління: 

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за 

виконання завдань, покладених на Управління, визначає обов’язки та ступінь 

відповідальності заступника  та керівників структурних підрозділів Управління; 

- видає в межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх 

виконання; 

-  розробляє положення про Управління та посадові інструкції працівників Управління. 

- представляє інтереси Управління в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, у відносинах з юридичними особами та громадянами; 

- забезпечує підвищення професійного рівня і кваліфікації працівників Управління, 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни; 

- вносить пропозиції міському голові щодо заохочень та дисциплінарних стягнень 

працівників Управління; 

- при вирішенні питань, які належать до компетенції Управління, взаємодії з 

депутатами, постійними депутатськими комісіями, виконавчими органами міської ради.  

 

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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6.1. Управління реорганізовується або ліквідовується Чорноморською міською радою 

Одеського району Одеської області. У разі реорганізації правонаступником Управління є 

новостворений орган. 

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. 
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