
Роз’яснення Хмельницького офісу реформ 

щодо порядку призначення заступника (заступників) сільського, селищного, 

міського голови 

 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого 

самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-

розпорядчих  та консультативно-дорадчих  функцій  і  отримує  заробітну  плату  за рахунок 

місцевого бюджету (ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»). 

Стаття 3 вищезазначеного закону містить перелік посад в органах місцевого 

самоврядування, якими є: 

 виборні посади,   на   які  особи  обираються  територіальною громадою;  

 виборні посади,  на які особи обираються  або  затверджуються відповідною радою;  

 посади, на   які  особи  призначаються  сільським,  селищним, міським головою, 

головою районної, районної у місті, обласної ради на   конкурсній   основі  чи  за  

іншою  процедурою,  передбаченою законодавством України. 

В абзаці четвертому частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування зазначається, що приймання на службу в органи місцевого 

самоврядування на посади заступників сільського,  селищного, міського голови з  питань  

діяльності виконавчих органів ради,  керуючого справами (секретаря) виконавчого  комітету  

сільської,  селищної,  міської, районної у місті ради здійснюється шляхом затвердження 

відповідною радою. 

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є 

виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.  

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. 

Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується 

радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - за 

пропозицією голови відповідної ради. 

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, 

міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, заступника (заступників) 

сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших 

виконавчих органів ради, інших осіб.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/page?text=%E7%E0%F1%F2%F3%EF#w14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page4?text=%E7%E0%F1%F2%F3%EF#w122
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page4?text=%E7%E0%F1%F2%F3%EF#w123


Отже, враховуючи усі вищенаведені норми законодавства, необхідно зазначити, що 

заступник (заступники) сільського, селищного, міського голови є посадовою особою органу 

місцевого самоврядування, який призначається на посаду шляхом затвердження 

новообраною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади за 

пропозицією новообраного сільського, селищного, міського голови. Відповідна рада приймає 

рішення. 

 

 

 


