
  

Додаток 

до рішення міської ради  

7 скликання (35 сесія) 

від 28 лютого 2019 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про загальний відділ міської ради 

 

1.Загальний відділ міської ради (далі відділ) є виконавчим органом 

міської ради, нею утворюється, їй підзвітний та підконтрольний, 

підпорядкований міському голові, керуючому справами виконавчого комітету 

міської ради. 

2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, іншими 

нормативними документами органів державної і виконавчої влади, рішеннями 

міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та 

цим Положенням. 

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

іншими виконавчими органами міської ради. 

4.Положення про відділ затверджується рішенням міської ради. 

5.Основними завданнями відділу є: 

5.1.Забезпечення діловодства у виконавчому комітеті міської ради, 

оперативно-технічний контроль за строками проходження і виконання 

службових документів та вхідної кореспонденції; 

5.2.Організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської 

ради по своєчасному розгляду звернень громадян. 

5.3.Здійснення оформлення, обліку і зберігання протягом установленого 

строку протоколів виконавчого комітету міської ради. 

5.4.Прийом, реєстрація та облік рішень виконавчого комітету міської 

ради, розпоряджень міського голови з основної діяльності. 

5.5.Складання зведеної  номенклатури справ виконавчого комітету 

міської ради та її подача до експертної комісії архівного відділу міської ради. 

5.6.Забезпечення в установленому порядку організації доступу до 

публічної інформації. 

5.7.Забезпечення в установленому порядку реєстрації та організації 

розгляду електронних петицій. 

5.8.Організація роботи в виконавчому комітеті міської ради з 

документами, що містять службову інформацію. 

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

6.1.Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, 

реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію (за винятком рішень міської 

ради), веде реєстраційну, контрольну і довідкову картотеки. 

6.2.Забезпечує технічний контроль за строками виконання зареєстрованих 

у відділі документів, інформує про стан їх виконання. 

6.3.Готує і надає відповідальним (на кого покладений контроль за                                                                                         

виконанням документів) інформаційні матеріали щодо термінів виконання цих 

документів. 
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6.4.Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів 

виконання документів. 

6.5.Здійснює підготовку проектів документів з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

6.6.Здійснює друкування рішень виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови з основної діяльності, інших службових 

документів, які належать до компетенції відділу. 

6.7.Здійснює вчасне доведення до відповідних виконавчих органів    

міської ради, підприємств та організацій рішень виконавчого комітету міської 

ради, розпоряджень міського голови, доручень міського голови, згідно 

розсилки, інших службових документів, відповідно до резолюцій міського 

голови, секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської 

ради.  

6.8.Видає копії, витяги із прийнятих виконавчим комітетом міської ради 

рішень, виданих міським головою розпоряджень з основної діяльності у 

порядку, визначеному регламентом роботи виконавчого комітету міської ради. 

6.9.Розробляє Інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської 

ради. 

6.10.Розробляє Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію в виконавчому комітеті міської ради. 

6.11.Розробляє Інструкцію з питань обліку, оформлення та розгляду 

запитів на публічну інформацію у виконавчому комітеті міської ради. 

 6.12.Забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення та 

зберігання справ, що підлягають здачі відділом до архівного відділу міської 

ради. 

 6.13.Бере участь у проведенні експертизи цінності документів при їх 

відборі на державне зберігання, готує справи до здачі до архівного відділу 

міської ради. 

6.14.Готує аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції 

відділу. 

 6.15.Забезпечує культуру діловодства, впровадження технічних засобів 

ведення діловодства у виконавчих органах міської ради, сприяє підвищенню 

кваліфікації працівників, які відповідають за ведення діловодства. 

 6.16.Забезпечує в установленому порядку організацію доступу до 

публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, 

аналізування, здійснення контролю за наданням відповідей на запити на 

інформацію, що надходять до виконавчого комітету міської ради, надання 

консультацій під час оформлення запитів. 

 6.17.Вносить в реєстр публічну інформацію. 

6.18.Приймає та опрацьовує пошту, яка надійшла в конвертах та за 

допомогою електронного зв’язку. 

 6.19.Згідно резолюції міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради направляє звернення  
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виконавчим органам  міської   ради,   підприємствам,   організаціям та 

установам і здійснює контроль за своєчасним і правильним розглядом 

порушених в них питань. 

 6.20.Надає роз’яснення громадянам про порядок прийому у міській раді, 

її виконавчому комітеті. 

6.21.Організовує особистий прийом громадян керівництвом виконавчого 

комітету міської ради, запитує необхідні для прийому громадян матеріали, або 

запрошує посадових осіб для пояснень, веде облік реєстраційно-контрольних 

карток прийому та здійснює контроль за виконанням резолюцій. 

6.22.Організовує  прийом громадян керівництвом виконавчого комітету 

міської ради  за місцем їх трудової діяльності та проживання. 

6.23.Здійснює реєстрацію і облік звернень громадян, статистику звернень 

та поточний архів. 

6.24.Складає місячні, щоквартальні, річні статистичні звіти про звернення 

громадян, що надходять для реєстрації у відділ. 

6.25.Складає місячні звіти про кількість вхідних, вихідних документів та 

документів направлених ініціативною кореспонденцією. 

6.26.Розміщує інформацію про роботу відділу на офіційному веб-сайті 

міської ради та в засобах масової інформації. 

6.27.Розміщує матеріали про роботу зі зверненнями громадян в засобах 

масової інформації. 

6.28.Організовує реєстрацію та розгляд електронних петицій. 

6.29.Приймає та реєструє документи з грифом «Для службового 

користування». 

6.30.Виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань. 

7. Відділ має право: 

7.1.Проводити у виконавчих органах міської ради перевірки щодо  

дотримання чинного законодавства по розгляду звернень громадян, порядку 

організації доступу до публічної інформації, діловодства. 

7.2.Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти 

повноту усунення порушень та недоліків,  виявлених проведеними  

перевірками. 

7.3.Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської 

ради, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності 

матеріали щодо вирішення питань, які порушуються у зверненнях, а також 

статистичні дані про надходження та розгляд звернень громадян для аналізу та 

складання річних підсумків роботи. 

7.4.Вносити міському голові пропозиції, спрямовані на усунення причин, 

які породжують обґрунтовані заяви, скарги і зауваження громадян. 

7.5.Брати участь у засіданнях виконкому, міської ради, нарадах, що 

проводяться у міській раді при розгляді питань, що стосуються виконання 

делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. 

7.6.Повертати виконавчим органам міської ради проекти рішень 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, відповіді на листи, 

звернення громадян, ініціативні листи та інші документи, подані з порушенням 

вимог Інструкції з діловодства. 
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8.Відділ має печатку “Загальний відділ”,  кутовий штамп виконавчого 

комітету міської ради, штамп для реєстрації вхідної кореспонденції 

“Одержано”, “Підлягає поверненню”, «До справи», «Контроль», «З оригіналом 

згідно», «Втратив чинність», «Копія №», «Погоджено», штамп з поштовою 

адресою. 

9. Начальник  відділу: 

9.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність за 

виконання покладених на відділ завдань. 

9.2.Подає на затвердження міському голові посадові інструкції 

працівників відділу. 

9.3.Здійснює контроль за їх виконанням, вносить пропозиції щодо 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

відділу. 

10.Начальник та працівники відділу призначаються і звільняються з посад 

міським головою в установленому законодавством порядку. 

 

 

 

Секретар міської ради                             Т.СИЗОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


