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рішенням Нікопольської міської ради  
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ПОЛОЖЕННЯ 

про управління гуманітарної політики 

Нікопольської міської ради в новій редакції 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Управління гуманітарної політики Нікопольської міської  ради (далі -

Управління) є виконавчим органом міської ради та розпорядником бюджетних 

коштів. 

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, 

підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського 

голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства соціальної політики, Міністерства культури, Міністерства молоді та 

спорту, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови, даним положенням. 

1.4. До складу Управління входять: 

- відділ з питань культури та туризму; 

- відділ сім’ї, молоді та позашкільної освіти; 

- відділ з питань спорту. 

- відділ «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей» 

1.5. Управління забезпечує виконання на території міста повноважень, 

встановлених законодавством України з питань: розвитку культури та туризму, 

формує конкурентно-спроможне культурно-туристичне середовище шляхом 

створення власного культурно-туристичного продукту та популяризації 

культурної спадщини; сприяє соціальному становленню та розвитку молоді, 

поліпшення становища сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, 

оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення 

рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, сприяє 

розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує соціальну підтримку  та 

адаптацію учасників АТО та членів їх сімей. 

 

 

2. Основні завдання Управління 

 

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму, 

а також у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних 

меншин, державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї та спорту. 

2.2. Визначення пріоритетів соціального розвитку у зазначених сферах; 

здійснення аналізу проблемних питань й підготовки пропозиції до проектів 

галузевих та регіональних програм у сфері культури, туризму, національностей та 

релігії, молодіжної, сімейної, гендерної політики, оздоровлення та відпочинку 



дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії 

торгівлі людьми та розвитку фізичної культури та спорту. 

2.3. Забезпечення реалізації заходів у визначених сферах та виконання 

програм, спрямованих: на розвиток культури та туризму, формування 

конкурентно-спроможного культурно-туристичного середовища шляхом 

створення власного культурно-туристичного продукту; створення сприятливих 

умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її 

громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, забезпечення 

соціальної підтримки багатодітних, молодих сімей, сімей учасників АТО, сімей, 

які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в 

сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, рівних прав і можливостей для участі 

жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії 

торгівлі людьми; створення умов для занять фізичною культурою та спортом за 

місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку, проведення 

міських, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних турнірів, змагань та 

інших спортивно-масових заходів, забезпечення та надання всебічної допомоги 

учасникам АТО, в тому числі демобілізованим громадянам, учасникам бойових 

дій, які приймали участь в АТО та членам їх сімей. 

2.4. Сприяння: 

- громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань, 

які відносяться до сфери діяльності управління; 

- міжнародному співробітництву галузі культури та туризму, молоді, сім’ї, 

гендерної політики, протидії торгівлі людьми підтримки учасників АТО та членів 

їх родин, та у сфері фізичної культури та спорту; 

- роботі та координації дій фізкультурних колективів, товариств міста, 

асоціацій, федерацій та  інших громадських організацій, які діють в сфері спорту. 

 

3. Повноваження Управління  

 

3.1. Організовує виконання Конституції України і законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури, 

Міністерства соціальної політики, Міністерства молоді та спорту, наказів 

облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією. 

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. 

3.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, 

установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених 

повноважень. 

3.4. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-

економічного розвитку міста. 

3.5. Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету. 

3.6. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, 

головним розпорядником яких є Управління. 

3.7. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених 

законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що відносяться 

до сфери діяльності Управління. 

3.8. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, 

розроблених іншими структурні підрозділи. 



3.9. Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії 

міської  ради. 

3.10. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові. 

3.11. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 

3.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення 

громадян. 

3.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 

депутатів міської ради. 

3.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

управління. 

3.15. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом 

повноважень. 

3.16. Координує і контролює роботу структурних підрозділів з питань 

культури та туризму, сім’ї та молоді,  спорту та центру допомоги учасника АТО. 

3.17. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 

законодавства з охорони праці, пожежної безпеки. 

3.18. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів. 

3.19. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. 

3.20. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних 

трудових спорів (конфліктів). 

3.21. Забезпечує захист персональних даних. 

3.22. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і 

статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, міському голові 

та до облдержадміністрації. 

3.23. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної 

соціальної політики у сфері культури та туризму, молодіжної, сімейної, гендерної 

політики, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми розвитку фізичної 

культури та спорту, соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, подає 

пропозиції щодо їх врегулювання міському голові та облдержадміністрації. 

3.24. Нагороджує цінними призами, грамотами, дипломами, медалями 

переможців та призерів міських конкурсів, фестивалів, лідерів та активістів 

громадських організацій, що працюють у сфері діяльності управління. 

3.25. Взаємодіє з громадськими об’єднаннями, у сфері діяльності 

управління. 

3.26. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та 

просвітницьку роботу, зокрема через друковані, аудіовізуальні та електронні 

засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить 

в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність. 

3.27. У сфері культури, туризму, релігії та захисту прав національних 

меншин: 

- створює у місті умови для рівноправного розвитку всіх закладів культури 

незалежно від форм власності;  

- здійснює координацію діяльності базової мережі закладів культури; 



- здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників у сфері культури та туризму; 

- здійснює заходи щодо формування толерантності в українському 

суспільстві та запобіганню міжетнічної ворожнечі, а також проявам 

дискримінації, нетерпимого ставлення осіб за ознаками раси, етнічного 

походження, мовними ознаками; 

- вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних 

культурних зв’язків; 

- веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, 

навчальних закладів; 

- приймає участь у всеукраїнських та міжнародних культурних проектах; 

- сприяє підвищенню рівня матеріально-технічного забезпечення;  

- сприяє популяризації пам’яток національного та місцевого значення; 

- створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського 

мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля 

населення; 

- сприяє створенню комунальних підприємств у галузі туризму та 

контролює їх діяльність; 

- сприяє залученню до сфери культури та туризму інвестицій, 

благодійництва та інших, не заборонених законодавством, джерел; 

- надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом 

участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; 

- здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність, спрямовану на 

популяризацію місцевого культурно-туристичного продукту на внутрішньому та 

міжнародному ринках туристичних послуг. 

 3.28. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим 

категоріям громадян: 

 - надає багатодітним сім’ям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та 

окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігань насильства в сім’ї; 

 - організовує своєчасне подання пакетів документів для отримання 

почесного звання «Матері-героїні»; 

- визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім’ями, 

спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини; 

- координує діяльність міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

- організовує та координує роботу щодо соціальної підтримки та надання 

соціальних послуг молодим сім’ям, сім’ям, які можуть опинитися або 

перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, жертвам 

насильства в сім’ї та торгівлі людьми учасника АТО та членам їх сімей; 

- здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, 

підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і 

правового захисту сімей; 

 - організовує оздоровлення дітей пільгових категорій та обдарованих дітей, 

дітей працівників бюджетної сфери; 

- здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування; 

- забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, 



спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей; 

- забезпечує реалізацію заходів щодо впровадження освіти для дорослих; 

- забезпечує першочерговий, всебічний, оперативний результативний  

розгляд звернень учасників АТО; 

- сприяє професійній адаптації учасників АТО, які звільняються з військової 

служби; 

- надає допомогу в отриманні учасниками АТО комплексних медичних, 

психологічних послуг; 

- надає комплекс соціальних послуг сім'ям учасників АТО та сім'ям 

загиблих учасників АТО; 

- виявлення потреби учасників АТО в санаторно-курортному лікуванні та 

направлення їх на санаторно-курортне лікування; 

- сприяє в організації та проведенні поховання учасників антитерористичної 

операції та в здійсненні відшкодувань витрат на поховання. 

3.29. У сфері реалізації державної політики у галузі фізичної культури 

та спорту: 

- здійснює управління закладами спорту;  

- сприяє підвищенню рівня матеріально-технічного забезпечення 

підпорядкованих спортивних закладів; 

- здійснює координацію дій фізкультурних колективів, товариств міста, 

асоціацій, федерацій та  інших громадських організацій, які діють у сфері спорту; 

- проводить міські, міжрегіональні, всеукраїнські, міжнародні турніри, 

змагання та інші спортивно-масові заходи; 

- створює умови для занять фізичною культурою та спортом за місцем 

проживання населення та в місцях масового відпочинку; 

 - здійснює контроль за ефективністю використання спортивних споруд 

незалежно від форм власності; 

 - залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, 

молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, благодійних організацій 

до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення 

змагань; 

- здійснює в межах своїх повноважень пошуку і відбору дітей та молоді, що 

подає спортивні надії, сприяння підтримці їх розвитку; 

- забезпечує у межах своїх повноважень організації і сприяння  

активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній,  

виробничій та соціально-побутовій сфері, розвиток самодіяльного  

масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів; 

- порушує в установленому порядку клопотання про відзначення  

спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту 

державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про  

призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента 

України спортивно - обдарованій молоді; 

- здійснює контроль за діяльністю федерацій та дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування. 

3.30. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та 

пропагандистську роботу, зокрема через друковані, аудіовізуальні та електронні 

засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить 



в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність. 

3.31. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження. 

 

4. Права Управління 

 

4.1. Одержує  в установленому порядку від інших структурних підрозділів  

міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності  

інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань.  

4.2. Залучає до розгляду питань, які належать до його компетенції,   

спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств,  установ, 

організацій  та  об'єднань  громадян. 

4.3. Скликає в установленому порядку наради, конференції, семінари з 

питань, що належать до його компетенції. 

4.5. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями 

громадян і громадянами під  час виконання  покладених на  нього завдань. 

4.6. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку міста у сфері діяльності 

управління та вживає заходів до усунення недоліків. 

4.7. Бере участь: 

 - у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного 

розвитку міста; 

- у підготовці проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і 

робочих груп у межах своїх повноважень; 

- у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради. 

4.8. Вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету. 

4.9. Розробляє проекти розпоряджень за дорученням міського голови з 

питань, що відносяться до сфери діяльності управління та забезпечує їх 

виконання. 

4.10. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові. 

4.11. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 

4.12. Співпрацює зі структурними підрозділами міської ради щодо 

забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції. 

4.13. Погоджує при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку 

статути, положення підприємств, закладів культури, туризму, спорту.  

4.15. Ініціює створення дорадчих органів. 

4.16. Має інші права, передбаченні чинним законодавством. 

 

5. Прикінцеві положення 
 

          5.1. Управління очолює начальник, який  пройшов процедуру конкурсного 

відбору, має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,  

спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах  місцевого самоврядування 

та державній службі на керівних посадах не менше  3 років  або  при  необхідності  

(виходячи  із  виконання виконавчим органом основних завдань та  функцій)  стаж  

роботи  за  фахом  на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 



років. Начальник Управління призначається та звільняється з посади міським 

головою. 

          5.2. Начальник Управління: 

- здійснює керівництво Управлінням та контролює заклади культури, 

туризму та спорту, несе персональну відповідальність за організацію та 

результати їх діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі; 

           - затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє 

обов’язки; 

          - планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи міської ради; 

          - вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Управління; 

          - бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 

          - представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва 

міської адміністрації; 

         - видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням; 

         - подає на затвердження міського голови проекти кошторису та штатного 

розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати 

праці його працівників; 

         - розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Управління;  

         - здійснює добір кадрів; 

         - організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Управління; 

         - подає міському голові пропозиції щодо відзначення працівників 

підпорядкованих структурних підрозділів подяками, грамотами, нагородами 

міського голови, застосовує інші форми заохочення; 

         - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Управління; 

         - забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

         - здійснює інші повноваження, визначені законом. 

5.3. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, 

спеціального рахунку та інших коштів, що не заперечує чинному законодавству, 

являється головним розпорядником коштів і обслуговується централізованою 

бухгалтерією. 

5.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

органах казначейства, печатку із зображенням державного Герба України та своїм 

найменуванням, власні бланки. 

5.5. Чисельність працівників Управління визначається згідно структури та 

штатного розпису, затверджених міським головою. 

5.6. Фонд оплати праці працівників Управління визначає міський голова у 

межах відповідних бюджетних призначень. 

 

Начальник управління 

гуманітарної політики       Т.В. Мамонтова 


