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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ ПО РОБОТІ ІЗ  

СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1.Відділ міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності (далі – Відділ) є виконавчим органом Конотопської міської ради, 

утворений Конотопською міською радою, їй підзвітний та підконтрольний, 

підпорядкований виконавчому комітету Конотопської міської ради і міському 

голові м.Конотопа.  

1.2.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», указами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законами 

України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 

Міністерства соціальної політики України, Державної служби України з 

питань праці, рішеннями Конотопської міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови м.Конотопа та даним 

Положенням.  

1.3.Розподіл обов'язків між працівниками Відділу здійснює начальник 

Відділу відповідно до затвердженої структури та штатного розпису. Завдання 

та обов’язки працівників Відділу визначаються їх посадовими інструкціями, 

які затверджуються міським головою. 

1.4.Посадовим особам Відділу видаються службові посвідчення 

встановленої форми. 

1.5.Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського 

бюджету.  

1.6.Відділ забезпечує організацію здійснення власних повноважень та 

делегованих повноважень органів виконавчої влади (за належністю) у сфері 

підприємництва, споживчого ринку, захисту прав споживачів та державний 

контроль за дотриманням законодавства про працю визначених підпунктами 

1, 6, 7  пункту «а» статті 27; підпунктом 2 пункту «б» статті 28; підпунктами 1, 

8, 9 пункту «а» статті 30; підпунктами 1, 2, 3, 4 пункту «б» статті 30; 

підпунктами 1,2 пункту «б» частини 3 статті 34; підпунктом 1 пункту «б» 

частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради. 

 

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

2.1.Положення про Відділ затверджується Конотопською міською 

радою. 

2.2.Штати Відділу та штатний розпис затверджуються міським головою              

м.Конотопа.  

2.3.У складі Відділу функціонують наступні структурні підрозділи: 

2.3.1.Сектор розвитку підприємництва та захисту прав споживачів                      

(2 шт.од.). 
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2.3.2.Сектор контролю за дотриманням законодавства про працю                  

(2 шт.од.). 

2.4.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду 

розпорядженням міського голови м.Конотопа за рекомендацією конкурсної 

комісії Конотопської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою 

чинним законодавством України, та звільняється з посади розпорядженням 

міського голови м.Конотопа відповідно до чинного законодавства України. 

2.5.Начальник Відділу здійснює керівництво роботою Відділу та несе 

відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків відповідно до 

посадової інструкції. 

2.6.Працівники Відділу відповідальні за роботу відділу та виконують 

обов’язки відповідно до посадових інструкцій. 

2.7.Працівники Відділу призначаються на посаду розпорядженням 

міського голови м.Конотопа за рекомендацією конкурсної комісії 

Конотопської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою чинним 

законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського 

голови м.Конотопа відповідно до чинного законодавства України. 

2.8.Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються міським 

головою Конотопської міської ради. 

2.9.У разі відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інша 

особа, визначена в установленому порядку. 

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
3.1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки 

підприємництва, розвитку торгівлі, громадського харчування і послуг для 

населення. 

3.2. Моніторинг діяльності дислокованих на території міста підприємств 

торгівлі, ресторанного господарства та підприємств побутового 

обслуговування населення усіх форм власності. 

3.3.Здійснення заходів щодо розширення, вдосконалення та 

впорядкування мережі підприємств малого та середнього підприємництва. 

3.4.Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в 

м.Конотопі. 

3.5.Сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, 

виробництву та реалізації вітчизняних товарів, розширенню їх асортименту та 

поліпшенню якості з урахуванням попиту, а також задоволенню потреб 

населення у послугах, товарах народного споживання. 

3.6.Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною 

експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами 

малого та середнього бізнесу. 

3.7.Реалізація державної та місцевої політики щодо додержання 

законодавства про працю та зайнятість населення на території Конотопської 

міської ради у межах повноважень, встановлених чинним законодавством: 

-здійснення державного контролю за додержанням законодавства з 

питань своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати; 
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- здійснення державного контролю за додержанням мінімальних гарантій 

в оплаті праці; 

-здійснення державного контролю за оформленням трудових відносин. 

3.8.Здійснення контролю за дотриманням законодавства про колективні 

договори та угоди. 

3.9.Забезпечення реалізації державної політики з питань захисту прав 

споживачів у місті. 

3.10.Захист інтересів і прав споживачів, у разі придбання, замовлення 

або користування ними товарів (робіт, послуг) для власних потреб.       

3.11.Надання методологічної, консультативної та організаційної 

допомоги суб’єктам підприємницької діяльності з питань, що відносяться до 

компетенції Відділу. 

3.12.Висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи 

Відділу.  

 

РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 
4.1.Реалізовує Програму підтримки та розвитку малого та середнього 

підприємництва у м.Конотопі. 

4.2.Готує в межах своєї компетенції пропозиції до програм соціально-

економічного розвитку м.Конотопа, цільових програм з інших питань 

самоврядування, розробляє міську програму підтримки малого 

підприємництва та організовує їх виконання. 

4.3.Готує плани роботи та організовує проведення засідань 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва.  

4.4.Організовує встановлення за погодженням з власниками зручного 

для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування незалежно від форм власності в установленому порядку. 

4.5.Забезпечує захист інтересів споживачів, надання консультативної 

допомоги з питань дотримання правил торгівлі, санітарних та технологічних 

правил на підприємствах ресторанного господарства, правил побутового 

обслуговування населення.  

4.6.Здійснює перевірки (власними силами або в складі комісій) роботи 

підприємств малого та середнього підприємництва незалежно від форм 

власності з питань дотримання законодавства в сфері торговельного 

обслуговування населення, виконання робіт (надання послуг), складає акти 

перевірок і протоколи про адміністративні правопорушення, передає складені  

протоколи на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради (відповідно до чинного законодавства). 

4.7.Організовує ярмаркові заходи (сезонну та святкову торгівлю). 

Залучає до участі в них підприємств торгівлі, ресторанного господарства усіх 

форм власності, виробників сільськогосподарської продукції та підприємств 

переробної промисловості. 

4.8.Здійснює державний контроль за додержанням законодавства про 

працю шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних 

інспектувань на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а  
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також фізичних осіб, які використовують найману працю на відповідній 

території. 

4.9.Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців 

та працівників щодо необхідності додержання вимог законодавства про працю. 

4.10.Накладає штрафи за порушення законодавства про працю та 

зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.  

4.11.Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів в порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

4.12.Надає організаційно-методичну, консультативну допомогу 

суб’єктам господарювання при укладанні колективних договорів. 

4.13.Організовує та здійснює роботу по виконанню вимог Закону 

України «Про захист прав споживачів»: 

-розглядає звернення споживачів, консультує їх з питань захисту прав 

споживачів; 

-повідомляє відповідні територіальні органи в справах захисту прав 

споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і 

безпекою продукції про виявлення продукції неналежної якості, 

фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і 

навколишнього природного середовища; 

-готує подання до органу, який видав дозвіл на провадження 

відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове 

зупинення його дії чи про дострокове анулювання в разі систематичного 

порушення прав споживачів. 

4.14.Готує проекти рішень Конотопської міської ради та її виконавчого 

комітету, а також проекти розпоряджень міського голови м.Конотоп з 

основних питань Відділу. 

4.15.Організовує проведення освітніх, інформаційних та інших заходів з 

суб’єктами господарювання з основних питань Відділу. 

 4.16.Здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень 

громадян, звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих 

рад з питань, що належать  до компетенції Відділу. 

4.17.Забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію та доступ до 

публічної інформації з питань, що належать до компетенції Відділу. 

4.18.Забезпечує у межах своєї компетенції нерозголошення 

конфіденційної інформації, що знаходиться у користуванні Відділу. 

4.19.Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції 

та Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради 

України, прийнятих відповідно до Конституції та Законів України, актів 

Кабінету Міністрів України. 

 

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ВІДДІЛУ 

5.1.Здійснювати у межах вимог, встановлених законодавством, контроль 

за якістю обслуговування населення закладами малого та середнього 

підприємства м.Конотопа та контроль за дотриманням законодавства про 

працю суб’єктами господарювання незалежно від форм власності.  
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5.2.Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, 

документи і матеріали, статистичні дані від підприємств, установ, організацій 

усіх форм власності, їх посадових осіб та фізичних осіб, що стосуються 

діяльності Відділу. 

5.3.Одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні 

пояснення щодо дотримання законодавства про працю. 

5.4.Здійснювати фіксацію проведення інспекційних відвідувань з  

використанням засобів аудіо-, фото-, або відеотехніки. 

5.5.Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо ефективних 

засобів дотримання законодавства про працю та запобігання можливим його 

порушенням у межах повноважень, визначеним законодавством. 

5.6.Брати участь у нарадах, семінарах, симпозіумах, конгресах, 

конференціях, конкурсах, виставках, у роботі консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органах для сприяння здійсненню покладених на Відділ 

завдань. 

5.7.Проводити в установленому порядку наради, семінари, тренінги,  

конференції з питань, що належать до повноважень Відділу. 

5.8.Готувати пропозиції з питань організації роботи Відділу. 

5.9.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв'язку та іншими технічними засобами. 

5.10.Взаємодіяти в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень з іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та 

організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та 

узгодженої діяльності необхідної для належного виконання покладених на 

нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

 

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 

6.1.Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне 

здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу. 

6.2.Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне 

виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими 

інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

РОЗДІЛ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1.Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням 

Конотопської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

7.2.Зміни до цього Положення вносяться відповідно до процедури 

розгляду питань у Конотопській міській раді, передбаченої Регламентом 

роботи Конотопської міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                          Т.СИЗОН 

 


