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Дружківська міська рада, виражаючи волю і прагнення територіальної 
громади міста Дружківки, спираючись на багату історію територіальних 
громад Дружківки, дбаючи про забезпечення всебічного розвитку 
територіальної громади міста, створення умов для задоволення потреб 
мешканців міста, селищ і сіл, що увійшли до його складу, у соціально-
культурних та економічних потребах, утвердження Дружківки як міста 
європейської культури, міста для людей та міста, що живе в ім’я людей, 
піклуючись про зміцнення засад місцевого самоврядування, як необхідної 
складової демократичного ладу Української Держави, фактору, що зумовлює 
реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні 
справами держави і громади, а також форми наближення безпосередньо до 
громадян системи державного управління через наділення реальною та 
ефективною владою органів місцевого самоврядування територіальних 
громад, усвідомлюючи, що місцеве самоврядування є ефективною і реальною 
формою управління територіальною громадою, що забезпечує її нормальне 
життя та всебічний економічний, соціальний і культурний розвиток, прагнучі 
створити умови для втілення гарантованого державою права територіальної 
громади міста самостійно, під відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, а також 
керувати безпосередньо своїми справами, виходячи з реальних потреб 
громадян міста, керуючись Конституцією України, Європейською хартією 
місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та іншими актами законодавства України приймає Статут 
територіальної громади міста Дружківки. 
 

РОЗДІЛ І 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 
Стаття 1. Правова основа Статуту 

 
1. Статут територіальної громади міста Дружківки (далі – Статут) є 

основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим 
відповідно до Конституції України та діючихЗаконів України. 

2. Статут є місцевим нормативно-правовим актом, який визначає 
основи життєдіяльності територіальної громади міста Дружківка як 
спільності громадян, що проживають в місті, закріплює в межах Конституції 
і законів України механізми реалізації повноважень територіальної громади 
міста Дружківки, форми участі членів територіальної громади міста в 
здійсненні місцевого самоврядування, регулює відносини між 
територіальною громадою міста та органами і посадовими особами місцевого 



самоврядування, визначає основний зміст та умови використання 
матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування на території 
міста, упорядковує найбільш важливі питання місцевого самоврядування в 
місті Дружківка, а також регулює інші питання, віднесені чинним 
законодавством України до компетенції місцевого самоврядування. 

3. Статут діє на території міста та має вищу юридичну силу стосовно 
інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

4. У разі змін у законодавстві України статті Статуту змінюються 
відповідно до них. 

5. При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, 
територіальні громади міста, органи місцевого самоврядування керуються 
чинними законодавчими актами. 

 
Стаття 2. Місто Дружківка 

 
1. Дружківка – місто обласного значення на півночі Донецької області. 

Входить до Краматорської агломерації.  
2. Дружківська міська рада — адміністративно-територіальна одиниця 

та орган місцевого самоврядування у Донецькій області з адміністративним 
центром у місті обласного значенняДружківці. 

3. Перша згадка про Дружківку датується 1781 роком («Відомості про 
землі Катеринославського намісництва»). За однією з легенд засновником 
міста був козак Дружко, який заснував на території Олексієво-Дружківки 
козацький пост приблизно у першій половині сімнадцятого століття. 

Місто виросло з робочого селища при станції Дружківка Курсько-
Харківсько-Азовської залізниці. У 1893 році Донецьке товариство залізного 
та сталеливарного виробництва, засноване французами, починає будувати 
Торецький металургійний завод, пізніше перетворений у Дружківський 
машинобудівний завод. До початку XX століття тут діяли заводи: 
чавуноплавильний і сталеливарний (головний вид продукції — рейки), 
збудовані французами, механічний (обладнання для залізниць: вагони, 
ресори, пружини), збудований бельгійцями, а також цукровий завод 
(збудований у 1873 році). У селищі в цей час проживало близько 6 тис. осіб. 

У 1913 році кількість населення досягла 13,5 тис. осіб. Мешканців 
обслуговували дві лікарні, чотири початкових школи. У селищі було дві 
церкви, костьол. У 1929 році збудовані метизний завод, електростанція, нові 
цехи на Торецькому заводі. Великим підприємством вугільного 
машинобудування став після реконструкції Торецький завод (до 1941 року 
тут працювало понад 5 тис. чол.). До 1939 року в місті проживало 32 тис. 
осіб, житловий фонд порівняно з 1913 роком збільшився в три рази. 
Працювали лікарня і 4 фельдшерських пункти, 8 загальноосвітніх шкіл, 
робітфак, вечірнє відділення машинобудівного технікуму, кінотеатр, два 
клуби, стадіон. 

У 1938 році Дружківка отримала статус міста обласного 
підпорядкування.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


3. Місто Дружківка розташоване на перехресті 48°37′13″ північної 
широти та 37°31′40″ східної довготи на північно – східних схилах 
Донецького кряжу на місці злиття рік Кривий та Казенний Торець. У межах 
міста знаходиться геологічний пам’ятник природи загальнодержавного 
значення «Дружківські скам’янілі дерева», де розташовані залишки 
скам’янілих араукарій, яким понад 200 млн. років. Статус пам'ятки природи 
об'єкту присвоєно розпорядженням Ради Міністрів УРСР № 780-р від 14 
жовтня1975року.Окрасою міста є Свято-Миколаївська церква, побудована в 
1898-1900 роках у стилі візантійської та давньоукраїнської архітектури.  

4. На час прийняття Статуту територіяміста Дружківкискладає46,53 
кв. км.,населення – понад 68 тисяч осіб. 

 
Стаття 3. Мешканці міста Дружківки 

 
1. Мешканцями міста Дружківки є громадяни України, які 

проживають на його території. 
2. Постійним мешканцем міста Дружківки є громадянин, який 

постійно або переважно мешкає на території міста Дружківки. 
3. Територіальна громада міста Дружківки гарантує права і свободи 

людини та громадянина згідно з принципами і нормами міжнародного 
права, відповідно до Конституції України та чинного законодавства. 

 
Стаття 4. Офіційні символи 

 
1. Територіальна громада міста Дружківки має власну символіку – 

герб, прапор. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки 
територіальної громади міста Дружківки визначаються окремим 
Положенням, яке затверджується міською радою. 

2. Міський голова може мати власні символи і відзнаки, що 
затверджуються міською радою і передаються під час вступу на посаду 
міського голови. 

3. Міська рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу 
печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

4. На будівлі, де працюють міський голова, міська рада та її 
виконавчий комітет разом з Державним Прапором України встановлюється 
прапор міста. 

 
Стаття 5. Святкові дні та пам'ятні дати 

 
1. Святкування Дня міста, видатних подій, державних та релігійних 

свят є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та 
взаємопідтримки у суспільстві. 

2. День міста відзначається щороку в вересні як загальноміське свято, 
яке супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, 
культурно – спортивними й іншими масовими заходами. День міста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975


проводиться з метою виховання поваги до історії та духовності 
українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття 
патріотизму, надбання демократичних цінностей, відродження 
загальнонаціональних та місцевих традицій. 

3. Міська рада щорічно під час затвердження бюджету міста 
встановлює перелік загальноміських свят та знаменних подій. 

 
Стаття 6. Звання і відзнаки 

 
1. Жителям міста, іншим громадянам України, іноземним громадянам, 

особам без громадянства, які мають видатні заслуги перед територіальною 
громадою міста та внесли вагомий вклад у соціально-економічний, 
науковий, спортивний, культурний розвиток міста, за рішенням міської ради 
може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Дружківки». 

Підстави та порядок присвоєння звання, права, пільги і обов'язки осіб, 
відзначених званням «Почесний громадянин міста Дружківки», 
визначаються Положенням, затвердженим рішенням міської ради. 

2. Члени територіальної громади міста, підприємства, установи та 
організації, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, 
господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені почесною 
грамотою виконавчого комітету міської ради. 

Положення про почесну грамоту виконавчого комітету 
затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. 

3. Міська рада може засновувати інші відзнаки, перелік яких і порядок 
нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюються 
окремими Положеннями, що затверджуються рішенням міської ради. 

4. Клопотання про нагородження державними нагородами України та 
про присвоєння почесних звань України подаються Президентові України у 
встановленому порядку. 

5. Члени територіальної громади міста, підприємства, установи та 
організації, що досягли вагомих успіхів у творчій, науковій, господарській 
та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Подякою міського 
голови. Положення про Подяку міського голови затверджується 
розпорядженням міського голови. 

6. Міський голова та міська рада можуть засновувати інші відзнаки, 
перелік яких і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених 
осіб, встановлюються окремими положеннями, що затверджуються 
розпорядженням міського голови чи рішенням ради. 

7. Виконавчий комітет міської ради після розгляду відповідних 
клопотань вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади 
подання про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента 
України та про присвоєння почесних звань України. 

 
 
 



Стаття 7. Територія міста 
 

1. Територію міста складають усі земельні та водні ділянки в межах, 
які затверджені Верховною Радою України. Управління цією територією 
здійснюється відповідно до Конституції України, законів України та цього 
Статуту. 

2. Територія міста є основою життя і діяльності територіальної 
громади і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при 
дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів. 

3. Територія міста є невід'ємною складовою частиною території 
України. 

4. Віднесення земель міста до будь-яких категорій здійснюється 
міською радою відповідно до Генерального плану забудови і плану 
земельно-господарського устрою міста згідно з чинним законодавством. 

5. Порядок і правила використання земель міста встановлюються 
міською радою відповідно до земельного, містобудівного і 
природоохоронного та іншого чинного законодавства. 

6. Міська рада в інтересах населення міста може згідно з чинним 
законодавством встановлювати деякі додаткові умови використання міських 
земель незалежно від форми їхньої власності і цільового призначення. 

 
Стаття 8. Адміністративно-територіальний устрій міста Дружківки 
 

1. До адміністративно-територіального складу міста входять місто 
Дружківка, селище міського типу Олексієво-Дружківка, селище міського 
типу Райське, селище міського типу Новогригорівка, селище міського типу 
Новомиколаївка, село Красний Кут, село Старорайське. 

2. Зміна меж адміністративно-територіальних одиниць міста 
здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

3. До складу території міста можуть входити утворення з особливим 
статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що 
використовуються для забезпечення міського господарства та інші. Їхній 
статус і порядок утворення встановлюється міською радою, якщо інше не 
передбачене чинним законодавством. 
  

РОЗДІЛ II 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ДРУЖКІВКА 

 
Стаття 9. Система місцевого самоврядування 
 

1. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою 
міста Дружківки в інтересах територіальної громади в межах прав, наданих 
їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через міську 
раду та її виконавчі органи. 

2. Систему місцевого самоврядування міста Дружківки складають: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%82_(%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5


1) територіальна громада міста; 
2) міська рада; 
3) міський голова; 
4) виконавчі органи міської ради; 
5) органи самоорганізації населення. 
 
Стаття 10. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в місті 
Дружківка, діяльність його органів і посадових осіб 

 
1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування міста Дружківка 

діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, 
законами України і цим Статутом. 

2. Органи і посадові особи державної влади на території міста 
Дружківки не мають права втручатися в законну діяльність органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

3. Рішення органів державної влади, що призводять до додаткових 
видатків органів місцевого самоврядування міста, виконуються органами 
місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. 
Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень 
органів державної влади і попередньо не були забезпечені відповідними 
ресурсами, компенсуються державою згідно з чинним законодавством. 

4. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування міста з органами державної влади, діяльність яких 
поширюється на територію міста, базується на засадах поєднання інтересів 
територіальної громади та держави, співробітництва, партнерства й 
взаємодопомоги, забезпечення виконання завдань соціально-економічного 
та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій державної влади. 

5. Права органів місцевого самоврядування міста Дружківки 
захищаються судом. 

6. Обмеження права територіальної громади на місцеве 
самоврядування можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану 
згідно з законами України. 

 
Стаття 11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
міста 
 

1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
міста складають: 
1) статут територіальної громади; 
2) рішення міської ради; 
3) розпорядження міського голови; 
4) рішення виконавчого комітету міської ради; 
5) акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб. 



2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, 
прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для виконання всіма 
розташованими на території міста Дружківки підприємствами, установами і 
організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими 
особами, громадянами й об'єднаннями громадян. 

3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста 
скасовуються згідно з чинним законодавством. 

4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста у 
випадку їхньої невідповідності Конституції або законам України, 
визнаються незаконними в судовому порядку. 

5. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування міста, виданих відповідно до чинного 
законодавства, тягне за собою відповідальність, передбачену 
законодавством. 

 
Стаття 12. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною 
громадою міста на місцевому референдумі 
 

1. Рішення, прийняті територіальною громадою в межах наданих їй 
Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого 
значення на місцевому референдумі, є обов'язковими для виконання всіма 
органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, 
об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами й 
організаціями, які розташовані та території міста. 

2. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою міста 
Дружківки на місцевому референдумі, забезпечується міським головою. 

3. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих 
територіальною громадою міста на місцевому референдумі, є підставою для 
притягнення до відповідальності в порядку та межах, визначених законами 
України. 

 
Стаття 13. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування 

 
1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли. 
2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих 

територіальною громадою на місцевому референдумі, здійснюється міською 
радою за поданням міського голови та зверненням депутатів місцевої ради, 
загальних зборів громадян або за внесеною місцевою ініціативою. 

 
Стаття 14. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування 

 
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, 

підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони 



періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету міста, з інших питань місцевого значення, звітують перед 
територіальною громадою про свою діяльність. 

2. Територіальна громада в будь-який час може достроково припинити 
повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо 
вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й 
свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом 
повноважень. 

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним 
законодавством. 

4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи 
їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих 
їм власних повноважень. 

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 
відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 
державою, юридичними і фізичними особами у разі: 
1) порушення ними Конституції або законів України; 
2) обмеження прав і свобод членів територіальної громади; 
3) не забезпечення здійснення або неналежне здійснення наданих їм 
законодавством повноважень; 
4) настання несприятливих правових наслідків через прийняті ними 
протиправні рішення. 

6. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань 
здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є 
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

7. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті 
неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 
самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету міста, а в 
результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 
місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, 
встановленому законом. 

8. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, 
що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або 
посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому 
порядку. 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ III 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ДРУЖКІВКИ 

ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇЇ ПРАВА ЇЇ ЧЛЕНІВ  
НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ 

 
Стаття 15. Територіальна громада міста Дружківки 
 

1. Територіальна громада складається з жителів (громадян України, 
іноземних громадян, осіб без громадянства), які мешкають у місті на 
законних підставах незалежно від місця народження і терміну проживання в 
місті Дружківці. 

2. Жителями (мешканцями) міста визнаються: 
1) особи, які постійно проживають у місті; 
2) особи, які проживають у місті тимчасово, прибули з інших місцевостей у 
відрядження, на навчання, лікування, відпочинок, на військову чи 
альтернативну службу (військовослужбовці та члени їхніх сімей), за умови 
їх офіційної реєстрації у відповідних органах міста. 

3. Реєстрація жителів, що постійно і тимчасово проживають у місті, 
здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.  

4. Члени територіальної громади – громадяни України, які досягли 18-
річного віку і не визнані судом недієздатними, визнаються активними 
членами міської громади та мають усю повноту прав на участь у здійсненні 
міського самоврядування. 

5. Територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого 
самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, які 
здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування. 

6. Територіальна громада має права і обов'язки в межах наданих їй 
повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну 
відповідальність усі питання місцевого значення, якщо інше не передбачено 
чинним законодавством. 
 
Стаття 16. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної 
громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування 
 

1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у 
місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи 
місцевого самоврядування міста. 

2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому 
самоврядуванні є: 
1) місцеві вибори; 
2) місцевий референдум; 
3) загальні збори громадян за місцем проживання; 
4) місцеві ініціативи; 
5) громадські слухання; 



6) звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста; 
7) участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних 
посадах місцевого самоврядування міста; 
8) участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих 
спілок; 
9) інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні міста. 

3. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь 
у місцевому самоврядуванні міста залежно від їх раси, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, терміну проживання в місті, за мовними або 
іншими ознаками забороняються. 

 
Стаття 17. Місцеві вибори 
 

1. Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради, міського 
голови на основі гарантованого Конституцією України та Законами України 
загального, рівного, вільного і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування. 

2. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного члена 
територіальної громади. Ніхто не може бути примушений до участі чи 
неучасті у місцевих виборах. 

3. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким 
на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на 
території міста. 

4. Порядок призначення і проведення місцевих виборів 
встановлюється відповідно до чинного законодавства України. 

 
Стаття 18. Місцевий референдум 
 

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною 
громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. 

2. Місцевий референдум – це міський референдум. 
3. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, 

віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого 
самоврядування. 

4. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, 
віднесені законом до відання органів державної влади. 

5. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для 
виконання на відповідній території. 

6. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а 
також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, 
визначаються відповідними Законами України. 

7. За рішенням міського референдуму можуть бути достроково 
припинені повноваження міської ради, міського голови відповідно до 
законодавства України. 



8. Порядок фінансування підготовки і проведення місцевого 
референдуму визначається міською радою. 

9. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також 
проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають 
опублікуванню в місцевих засобах масової інформації. 

 
Стаття 19. Загальні збори громадян за місцем проживання 
 

1. Загальні збори громадян – це зібрання громадян, які скликаються за 
місцем їхнього проживання у мікрорайоні, житловому комплексі, кварталі, на 
вулиці, в будинку (сусідніх будинках) чи іншому територіальному утворенні 
для обговорення та вирішення питань місцевого значення, віднесених до 
відання територіальної громади та органів місцевого самоврядування міста. 

2. На розгляд загальних зборів громадян можуть виноситися питання 
місцевого значення, вирішення яких має безпосереднє відношення до 
територіального утворення, в якому вони проводяться. 

3. Участь у загальних зборах громадян приймають громадяни України, 
які досягли 18-річного віку, є членами територіальної громади міста 
Дружківка та постійно проживають у територіальному утворенні, в якому 
проводяться збори. 

4. Загальні збори громадян є правомочними, якщо участь у них взяли 
не менше половини жителів територіального утворення, в якому вони 
проводяться, що є членами територіальної громади міста Дружківка та 
громадянами України. 

5. Рішення, прийняті на загальних зборах громадян, враховуються 
Дружківським міським головою, міською радою, її виконавчими органами і 
посадовими особами у їхній діяльності. 

6. Порядок ініціювання, організації та проведення загальних зборів 
громадян регламентується законодавством України та Положенням про 
загальні збори жителів територіальної громади міста Дружківка, що 
затверджується Дружківською міською радою. 

 
Стаття 20. Місцеві ініціативи 
 

1. Члени Територіальної громади міста Дружківка, які мають право 
голосу, мають право ініціювати розгляд у Дружківській міській раді (в 
порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного законом до 
відання місцевого самоврядування. 

2. Порядок подання, розгляд та ухвалення рішення з питань місцевої 
ініціативи встановлюється Положенням, що затверджуеться міською радою.  

3. Реалізація учасниками територіальної громади права на місцеву 
ініціативу здійснюється шляхом підготовки пропозиції щодо внесення на 
розгляд Дружківської міської ради проекту рішення з питань, віднесених до 
відома місцевого самоврядування територіальної громади міста. 



4. Проект рішення Дружківської міської ради вноситься на розгляд сесії 
ради в порядку місцевої ініціативи, якщо за нього поставили свій підпис 100 
членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах 
територіальної громади Дружківки. 

5. Порядок збору підписів для внесення місцевої ініціативи та форма 
підписних листів визначається Дружківською міською радою. 

6. Місцева ініціатива, внесена на розгляд Дружківською міської ради у 
встановленому порядку, підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду 
на відкритому засіданні ради за участю учасників ініціативної групи з питань 
місцевої ініціативи. 

7. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів 
територіальної громади Дружківки на місцеву ініціативу, а також 
затвердження зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву 
ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке 
затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту. 
 
Стаття 21. Громадські слухання 
 

1. Члени територіальної громади міста мають право проводити 
громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та 
посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких можуть 
заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань 
місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. 

2. Порядок організації громадських слухань визначається 
Положенням про громадські слухання в місті Дружківка, що приймається 
міською радою. 

 
Стаття 22. Звернення до органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування 
 

1. Члени територіальної громади міста мають право особисто 
звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із 
зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання 
місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо 
реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення в 
межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

2. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим 
громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян. 

3. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним 
громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається 
поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до 
відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування міста. 



4. Колективні звернення, підписані більш як 50 жителями міста, 
розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, 
до яких вони надійшли, невідкладно. 

5. Метою звернень членів територіальної громади міста можуть бути: 
1) внесення конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку міста чи окремих міських територій; 
2) аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в 
цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, 
пов`язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи 
окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, 
охороною громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним 
законодавством України до відання місцевого самоврядування; 
3) порушення питань про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів 
самоорганізації населення; 
4) порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого 
самоврядування, тощо. 
 
Стаття 23. Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота 
на виборних посадах місцевого самоврядування 
 

1. Члени територіальної громади можуть бути присутніми на 
відкритих засіданнях міської ради. 

2. Члени територіальної громади мають право брати участь у 
засіданнях відповідного органу самоорганізації населення. 

3. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих 
виборах, можуть бути обраними депутатами міської ради, міським головою. 

4. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих 
виборах, можуть бути обраними посадовими особами органів 
самоорганізації населення. 

 
Стаття 24. Участь у здійсненні місцевого самоврядування міських, 
районних у місті осередків політичних партій, громадських організацій, 
творчих спілок, їх об'єднань 
 

1. Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні 
місцевого самоврядування через міські осередки політичних партій, 
громадських організацій, творчих спілок, профспілок, їх об`єднань. 

2. Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій, 
профспілки відповідно до законодавства: 
1) беруть участь в організації місцевих виборів; 
2) через своїх депутатів у міській та районних радах беруть участь у 
виробленні та здійсненні міської політики; 
3) сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення 
важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста; 



4) через своїх представників беруть участь у роботі громадської ради та 
інших консультативних органів при міському голові. 

3. Місцеві осередки політичних партій у відповідності з 
законодавством України можуть вносити до органів місцевого 
самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними 
органами у встановленому порядку. 

4. Не допускається створення і діяльність структурних осередків 
політичних партій у виконавчих органах місцевого самоврядування. 

5. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування 
заборонено відокремлювати в своєму ставленні певні політичні партії чи 
надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не 
передбачено законом, у провадженні їх діяльності. 

 
Стаття 25. Інші форми участі членів територіальної громади у 
здійсненні місцевого самоврядування 
 

1. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого 
самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним. 

2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють 
становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого 
самоврядування. 

3. Можуть бути використані, зокрема, такі форми участі жителів міста 
у здійсненні місцевого самоврядування: 
1) участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при 
органах місцевого самоврядування, перелік та положення про які 
визначаються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування; 
2) участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при 
органах та посадових особах місцевого самоврядування міста, з метою 
вивчення і організації забезпечення потреб членів територіальної громади 
міста різними формами соціальної допомоги, залучення їх до здійснення 
місцевого самоврядування міста. Положення про кожну таку раду 
розробляється окремо і затверджується відповідним рішенням Дружківської 
міської ради; 
3) участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень органів 
місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для 
членів територіальної громади, визначають напрямки соціально-
економічного та культурного розвитку міста; 
 
Стаття 26. Масові заходи жителів міста 
 

1. Жителі міста відповідно до Конституції України мають право 
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, 
демонстрації та інші масові заходи. 



2. Питання проведення масових заходів на території міста 
визначається виконавчим комітетом міської ради відповідно до чинного 
законодавства. 

 
Стаття 27. Соціально-політичні конфлікти і шляхи їх подолання 
 

1. Органи місцевого самоврядування дотримуються в своїй діяльності 
принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної 
громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних 
соціальних, етнічних і релігійних груп громадян. 

2. У разі виникнення конфлікту передбачається погоджувальна 
процедура, порядок проведення якої затверджується міською радою. 

3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в 
судовому порядку. 

 
Стаття 28. Право членів територіальної громади на інформацію. 
Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування 
 

1. Члени територіальної громади мають право на одержання 
достовірної, об'єктивної і повної інформації з питань роботи органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

2. Члени територіальної громади мають право ознайомитись з будь-
яким рішенням органів місцевого самоврядування, крім тих, які становлять 
державну або комерційну таємницю. 

3. Оприлюднення рішеньорганів місцевого самоврядування 
здійснюється шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Дружківської 
міської ради в мережі Інтернет. 
  

РОЗДІЛ ІV 
ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

ТА ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Стаття 29. Статус міського голови 
 

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної 
громади міста Дружківки та здійснює свої повноваження на постійній 
основі. 

2. Міський голова обирається повноправними членами Територіальної 
громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі 
загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні. 

3. Міським головою може бути обраний громадянин України, який має 
право голосу відповідно до Конституції України. Не може бути обраним 
міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення 
тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав 



громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не 
знята в установленому законом порядку. 

4. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів 
місцевих рад, а також обмеження що передбачені законодавством. 

5. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення 
територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради 
рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду 
іншої обраної відповідно до закону особи.  

6. Форми роботи і повноваження міського голови визначаються 
Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом 
роботи Дружківської міської ради. 

7. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, 
підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, 
відповідальним – перед Міською радою, а з питань здійснення виконавчими 
органами міської ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади 
– підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

8. Підзвітність і підконтрольність міського голови перед 
Територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітування перед 
членами Територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт 
повинен включати в себе інформацію про діяльність міського голови у межах 
його компетенції за звітний період. 

9. У межах своїх повноважень міський голова видає розпорядження, що 
є обов’язковими для виконання на території громади. 

10. У разі дострокового припинення повноважень міського голови або 
неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує 
секретар ради. 
 
Стаття 30. Секретар міської ради 
 

1. За пропозицією міського голови міська рада обирає секретаря 
міської ради. 

2. Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради та 
працює в раді на постійній основі. 

3. Секретар міської ради: 
1) скликає сесії ради у випадках, передбачених законодавством; 
2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної 
громади інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, 
які передбачається внести на розгляд ради; 
3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, 
передбачених законодавством; 
4) організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її 
розгляд; 
5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і 
населення, організовує контроль за їх виконанням; 



6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших 
комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх 
рекомендацій; 
7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень; 
8) за дорученням міської ради відповідно до законодавства організовує 
заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до 
органів державної влади і місцевого самоврядування; 
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування 
офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов'язаних 
з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста; 
10) вирішує, за дорученням міського голови або міської ради, інші питання, 
пов'язані з діяльністю міської ради та її органів. 

4. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи 
неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження міського 
голови здійснює секретар ради. Секретар ради тимчасово здійснює 
зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень 
міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського 
голови відповідно до закону. 

 
Стаття 31. Заступники міського голови 
 

1. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради затверджуються міською радою за поданням міського голови. 

2. Розподіл обов’язків між заступниками міського голови, секретарем 
міської ради та керуючим справами виконавчого комітету міської ради 
визначається розпорядженням міського голови. 

 
РОЗДІЛ V 

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Стаття 32. Дружківська міська рада 
 

1. Міська рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого 
самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в 
інтересах Територіальної громади функції та повноваження місцевого 
самоврядування. Міська рада складається з депутатів, обраних у порядку, 
встановленому Конституцією та законами України. 

2. Міська рада складається з депутатів, які обираються міською 
громадою на строк, визначений Конституцією України. 

3. Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені 
Конституцією і законами України до її відання. Перелік питань, що 
вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається 
нормативно-правовими актами чинного законодавства України.  

Рішення міської ради є обов’язковими для виконання на території 
Дружківської міської ради. 



4. Порядок формування та організації діяльності міської ради 
визначаються чинним законодавством, Регламентом роботи Дружківської 
міської ради, іншими нормативно-правовими актами.  

5. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у 
Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право 
набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні 
обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах. 

6. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 
пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.  

Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними. У разі 
необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого 
пленарного засідання. 

7. Міська рада утворює органи ради, що обираються з числа її депутатів, 
для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до її 
відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради (постійні комісії 
ради) та для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою 
питань, що належать до повноважень міського самоврядування (тимчасові 
контрольні комісії ради). Перелік та функціональна спрямованість постійних 
комісій, порядок їх формування та права визначаються Регламентом роботи 
Дружківської міської ради та Положенням про постійні комісії Дружківської 
міської ради, що затверджуються міською радою. 

8. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути 
здійснене у випадкахі у порядку, визначеному Конституцією та Законами 
України.  
 
Стаття 33. Депутати міської ради 
 

1. Депутати міської ради обираються членами територіальної громади 
з правом голосу шляхом загальних, прямих, вільних, рівних та таємних 
виборів терміном на п`ять років відповідно дозаконодавства України про 
вибори. 

2. Загальний склад міської ради встановлюється в межах, що 
визначені законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед 
кожними черговими виборами депутатів міської ради. 

3. Депутати міської ради працюють на громадських засадах. На час 
сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення 
депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, 
депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з 
відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та 
інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок бюджету 
міста. 

4. Депутати міської ради виконують свої депутатські обов'язки 
відповідно до законів України та цього Статуту, а також керуючись 
власними переконаннями щодо необхідності своєї діяльності на благо 
територіальної громади. 



5. Депутати міської ради зобов'язані брати участь у роботі сесії 
міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу 
яких їх обрано. 

6. Порядок вирішення питання про притягнення депутата місцевої 
ради до кримінальної відповідальності та порядок накладення на нього 
адміністративного стягнення вирішується згідно з чинним законодавством. 

 
РОЗДІЛ VI 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Стаття 34. Формування та склад виконавчого комітету міської ради 
 

1. Виконавчий комітет Дружківської міської ради (далі – виконавчий 
комітет) є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською 
радою на строк її повноважень. 

2. Після закінчення повноважень міської ради її виконавчий комітет 
здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого 
комітету. 

3. Виконавчий комітет міської ради очолює міський голова.  
4. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською 

радою.  
5. Персональний склад виконавчого комітету міської ради 

затверджується радою за пропозицією міського голови. 
 

Стаття 35. Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради 
 

1. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може 
створювати управління, відділи та інші виконавчі органи. 

2. Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради є 
підзвітними і підконтрольними міській раді та підпорядкованими її 
виконавчому комітету та міському голові. 

3. Посадові особи місцевого самоврядування виконавчих органів 
міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до 
вимог чинного законодавства України. 

4. Положення про управління, відділи та інші виконавчі органи 
міської ради затверджуються міською радою. 

 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ VII 
ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

 
Стаття 36. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 
самоорганiзацiї населення 
 

1. Органи самоорганiзацiї населення – це представницькі органи, що 
створюються частиною жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї у 
межах мiста. 

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 
самоорганізації населення визначається законами України та рішеннями 
Дружківської міської ради. 

 
РОЗДІЛ VIII 

СТРАТЕГІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА 
 
Стаття 37. Система сталого розвитку міста 
 

1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на 
концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політичного 
та культурного життя міста. 

2. Сталий розвиток ґрунтується на принципах: 
1) вирівнювання якості та стандартів життя жителів усіх територій міста; 
2) стабілізації і поліпшення економічної, соціальної, екологічної ситуації на 
території міста; 
3) розробки та запровадження механізмів пом'якшення впливу економічної 
кон'юнктури на розвиток територіальної громади; 
4) оперативного реагування на виникнення елементів соціальної кризи; 
5) забезпечення участі міської територіальної громади у процесах 
регіонального та державного планування; 
6) збільшення потенціалу для вирішення міських проблем шляхом 
запровадження функціональної реформи, застосування механізмів 
децентралізації процесів прийняття та реалізації рішень; 
7) поступового пристосування до ринкових умов системи міського 
комунального господарства, реформування його структури та 
запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об'єктів 
комунальної власності; 
8) запровадження сучасних механізмів фінансового менеджменту; 
9) застосування нових підходів формування системи соціального захисту 
жителів міста; 
10) розширення обсягів залучення наукової інформації та консультативної 
допомоги з визначених напрямів розвитку територіальної громади; 
11) розробки перспективних планів розвитку міста; 
12) розбудови на території міста сучасної ринкової інфраструктури, системи 
інформаційних потоків; 



13) встановлення тісних ділових та культурних стосунків з іншими 
територіальними громадами, зарубіжними муніципальними утвореннями, 
використання досвіду партнерів та здійснення спільних проектів. 

3. Виконавчі органи міської ради у своїй діяльності реалізовують 
основні напрямки програм та планів соціально-економічного розвитку 
міста. 

 
Стаття 38. Кадрове забезпечення сталого розвитку міста 
 

1. Кадрова політика є пріоритетним напрямом діяльності міського 
голови, виконкому міської ради, міської ради, будується на принципах 
професіоналізму, відкритості, демократії, порядності, державного та 
міського патріотизму. 

2. Основними формами кадрової політики є конкурси, залучення 
фахівців за контрактом, підвищення кваліфікації та професійне навчання. 
Перелік посад з призначенням за конкурсом, а також порядок його 
проведення визначаються міською радою. 

3. Кадрова політика поширюється на посадових осіб місцевого 
самоврядування, муніципальних службовців, керівників підприємств 
муніципальної власності. 

 
Стаття 39. Міське планування 
 

1. Завдання міського планування полягає в ефективній координації 
процесів землекористування, приватного і громадського будівництва та 
іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, у 
відповідності з діючим генеральним планом міста та затвердженими 
правилами забудови міста Дружківки. 

2. Органи місцевого самоврядування визначають порядок 
використання земельних ділянок під забудову та іншого використання 
земель, визначених для містобудівних потреб, в процесі складення та 
затвердження планів землекористування. 

3. Органи місцевого самоврядування контролюють процеси 
будівництва та іншого використання земель, визначених для містобудівних 
потреб, та виконання власних планів перспективного розвитку через 
використання наданого законом права щодо надання дозволів та 
координації діяльності суб'єктів будівництва на території міста. 

4. Міська рада має надане законом право стосовно відведення землі, 
що належить територіальній громаді, а також право щодо визначення 
особливих умов використання у разі забудови важливих для 
життєдіяльності територіальної громади земельних ділянок. 

5. Планування території для забудови та іншого використання земель, 
наданих для містобудівних потреб, здійснюється в два етапи: 
1) розробка містобудівної документації і складання планів земельно-
господарського устрою; 



2) розробка проектів будівництва і складання проектів відведення 
земельних ділянок. 

6. Містобудівна документація і плани земельно-господарського 
устрою, правила забудови міста, затверджені у встановленому порядку, є 
актами нормативно-правового характеру, що є обов'язковими для виконання 
всіма суб'єктами планування (органами державної влади та місцевого 
самоврядування, фізичними та юридичними особами) на території міста. 

 
Стаття 40. Економічний розвиток міста 
 
1. Економічний розвиток міста спрямований на укріплення та зростання 
промислової інфраструктури міста, розширення і підвищення якості товарів 
і послуг, активізацію участі жителів у фінансово-господарській діяльності в 
місті. 
2. Участь жителів міста в економічному розвитку міста виражається в 
можливості: 
1) вносити пропозиції під час підготовки проектів планів і програм 
соціально-економічного розвитку міста, бюджету; 
2) надавати необхідні зведення про проекти своїх планів і заходів, що мають 
екологічні, демографічні й інші наслідки, що зачіпають інтереси населення 
міста; 
3) сприяти органам державної статистики, надавати їм і одержувати від них 
необхідні статистичні дані; 
4) брати участь у приватизації муніципального майна, одержувати 
інформацію щодо списків підприємств і організацій, умов приватизації; 
5) вносити пропозиції з контролю за правильністю цін, тарифів, націнок, 
знижок, які визначаються у межах повноважень місцевого самоврядування; 
6) мати право на матеріально-технічне забезпечення заходів і програм, 
передбачених планом економічного і соціального розвитку міста; 
7) мати право на ознайомлення з генеральним планом міста і проектами 
планування і забудови міста, право на оренду земельних ділянок у межах 
міської зони, а також з інших земель, переданих у ведення міста, за 
винятком випадків, передбачених законодавством; 
8) мати право на ознайомлення з земельним кадастром; 
9) вносити пропозиції щодо вдосконалення торговельного і побутового 
обслуговування населення та підвищення ефективності роботи підприємств 
сфери обслуговування; 
10) вносити пропозиції з удосконалення роботи міських комунальних 
служб, утримання в належному стані місць поховання; 
11) мати право експлуатації житлового фонду, об'єктів комунального 
господарства, торгівлі, громадського харчування і побутового, 
комунального обслуговування, водо -, газо -, енергопостачання. 

3. Міська рада щорічно до прийняття бюджету на наступний рік 
визначає основні напрями сприяння зростанню промислового виробництва, 



розвитку транспорту, будівництва, зв'язку та паливно-енергетичного 
комплексу. 

4. Органи місцевого самоврядування всебічно сприяють нарощуванню 
обсягів виробництва продукції місцевих товаровиробників, створенню 
нових робочих місць, надають підтримку сільгосппідприємствам, які 
постачають продукцію жителям міста. 

 
Стаття 41. Міжнародна діяльність 
 

1. Міська рада самостійно здійснює міжнародну діяльність, окрім 
випадків, коли згідно з чинним законодавством відповідні заходи мають 
погоджуватися з Міністерством закордонних справ України. 

2. Пріоритетними в міжнародній діяльності визначаються такі 
напрями: 
1) участь у русі міст-побратимів; 
2) укладання протоколів стосовно здійснення конкретних заходів у рамках 
укладених угод про співробітництво з зарубіжними суб'єктами місцевого 
самоврядування; 
3) участь в об'єднаннях зарубіжних суб'єктів місцевого самоврядування з 
проблематики, що має пріоритетне значення для територіальної громади; 
4) участь у заходах, що мають представницький характер для територіальної 
громади; 
5) участь у заходах міжнародного плану, що мають на меті отримання 
конкретної допомоги для територіальної громади; 
6) участь у заходах, що сприяють залученню інвестицій на розвиток 
територіальної громади, підприємництва міста або передбачають здійснення 
спільних проектів; 
7) участь у заходах відповідно до міжнародних угод України або в рамках 
міждержавних програм. 
 

РОЗДІЛ ІX 
МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Стаття 42. Комунальна власність територіальної громади міста 
Дружківки 

 
1. Територіальній громаді міста належить право комунальної власності 

на рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, інші кошти, земля, 
природні ресурси, підприємства, установи та організації, частка в майні 
підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, 
освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше 
майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до 
закону, як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від 
їх відчуження.  



2. Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна 
державної, приватної та інших встановлених законодавством форм власності, 
є комунальною власністю територіальної громади міста. Майно, визнане в 
судовому порядку безхазяйним або відумерлою спадщиною, передається до 
комунальної власності міста відповідно до чинного законодавства. 

3. У комунальній власності територіальної громади знаходяться об’єкти, 
що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, 
задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних 
об’єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні 
комунікації, пам’ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти 
тощо). 

4. Територіальна громада має право на переважне придбання в 
комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на її 
території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-
побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади міста. 

5. Суб’єктом права міської комунальної власності є територіальна 
громада міста, а від її імені виступає міська рада. 

6. Міська рада безпосередньо або через утворені нею виконавчі органи  
розпоряджається майном територіальної громади в межах чинного 
законодавства України, здійснюючи з ним будь-які майнові операції (продаж, 
передача в оренду, постійне або тимчасове користування, передача в заставу 
тощо). 

7. Правовий статус майна територіальної громади визначається міською 
радою. Усе майно територіальної громади закріплене за комунальними 
підприємствами, закладами, установами на праві господарського відання або 
оперативного управління, або є цінними паперами чи частками в статутному 
капіталі господарських товариств. 

Управління об’єктами права комунальної власності здійснюють 
виконавчі органи міської ради. Права та функції, які у відповідності з цим їм 
делегуються, визначаються рішеннями міської ради. 

8. Питання відчуження, придбання майна, створення, реорганізації або 
ліквідації комунальних підприємств, закладів, установ, визначення основних 
напрямків їх діяльності, порядку використання їх прибутку, перелік об’єктів 
для приватизації, визначення доцільності, умов і способів приватизації є 
виключною компетенцією міської ради. 

9. Підприємства, установи, організації, що перебувають у комунальній 
власності територіальної громади міста підпорядковані, підзвітні та 
підконтрольні Дружківській міській раді. У зв’язку з цим виключно за 
рішенням міської ради може бути визначено розмір частки прибутку 
зазначених підприємств, який підлягає зарахуванню до місцевого бюджету. 

10. Фізичні та юридичні особи несуть дисциплінарну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність за шкоду, заподіяну об’єктам права 
комунальної власності.  

 
 



Стаття 43. Бюджет міста Дружківки 
 
1. Загальні засади формування міського бюджету, принципи формування 

доходів та здійснення видатків міського бюджету, концепція збалансування 
доходів та видатків, порядок прийняття та оприлюднення  рішення про 
бюджет, внесення змін і доповнень до нього, виконання бюджету 
визначаються чинним законодавством України. 

2. Самостійність міського бюджету гарантується власними та 
закріпленими за ними на стабільній снові загальнодержавними доходами, а 
також правом самостійно визначати напрями використання коштів 
відповідно до закону. 

3. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть 
встановлювати місцеві податки і збори, які зараховуються до міського 
бюджету. 

4. Виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства за 
рішенням міської ради відповідно до законодавства можуть випускати 
місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позики з інших бюджетів 
на покриття тимчасових касових розривів, а також отримувати кредити в 
банківських установах. 

5. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових 
витрат органів місцевого самоврядування територіальної громади, 
включаючи рішення про делегування повноважень виконавчої влади, 
виконуються в межах переданих державою органам місцевого 
самоврядування фінансових ресурсів. 
 

РОЗДІЛ Х 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 44. Порядок прийняття та реєстрації Статуту 
 

1. Статут приймається міською радою двома третинами голосів від 
загального складу депутатів міської ради. 

2. Статут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 

3. Після ухвалення міською радою та реєстрації в органах юстиції у 
встановленому законом порядку Статут набуває вищої юридичної сили по 
відношенню до інших актів, які приймаються в системі міського 
самоврядування міста. 

 
Стаття 45. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання 
 

1. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста 
Дружківки здійснюють Дружківська міська рада, Дружківський міський 
голова та інші суб'єкти в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України та рішеннями Дружківської міської ради. 



2. Статут в ідентичних примірниках, кожний з правом оригіналу, 
зберігається у Дружківського міського голови, у Дружківській міській раді 
та у секретаря Дружківської міської ради. 
 
Стаття 46. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту 
 

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Дружківською 
міською радою. 

2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються 
двома третинами голосів від загального складу депутатів міської ради. 

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до 
Дружківської міської ради групою депутатів ради (не менш як 1/3 від 
загальної кількості депутатів), міським головою або членами Територіальної 
громади у порядку місцевої ініціативи. 

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у 
відповідність до положень Конституції України та законів України, указів 
Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться 
Радою за пропозицією міського голови у двомісячний термін після набуття 
чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення 
зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать 
зазначеним актам законодавства, не діють. 

5. Реєстрація змін до Статуту здійснюється у порядку, передбаченому 
для реєстрації Статуту. 

 
 
Секретар ради                                                                                      І.О.БУЧУК 
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