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УКРАЇНА
ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  №628___

від 12 вересня 2018 р.  					  	42 сесія 7 скликання
м. Жмеринка

Про затвердження Положень
про окремі відділи апарату виконкому 
Жмеринської міської ради

Враховуючи зміни до структури міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради, номенклатури посад керівних працівників і спеціалістів апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, затвердженої рішенням 39 сесії міської ради 7 скликання від 24.05.2018 року №547, з метою вдосконалення роботи окремих виконавчих органів, керуючись ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

	Затвердити Положення про відділ по роботі з депутатами та громадськими організаціями апарату виконавчого комітету Жмеринської міської ради (додаток 1).
	Затвердити Положення про відділ внутрішньої політики, діловодства та контролю апарату виконавчого комітету Жмеринської міської ради (додаток 2).
	Визнати такими, що втратили чинність п.п. 1, 3 рішення 21 сесії Жмеринської міської ради 5 скликання від 05.03.2009 р. №607 «Про затвердження положень про виконавчі органи апарату виконкому Жмеринської міської ради».
	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гендерної рівності, гласності та законності (Ніколайчук С. В.).




Секретар міської ради						Ю. Світлак



Додаток №1 до рішення
42 сесії міської ради 7 скликання 
від 12 вересня 2018 року № 628

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по роботі з депутатами та громадськими організаціями апарату виконавчого комітету Жмеринської міської ради

І. Загальні засади:
	Відділ по роботі з депутатами та громадськими організаціями апарату виконавчого комітету Жмеринської міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету міської ради.
	Відділ утворюється для організаційного забезпечення діяльності міської ради, виконкому, надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування.

Відділ сприяє міській ради та її виконкому у розвитку зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації.
	Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами держави, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, Регламентом виконавчого комітету та виконавчих органів Жмеринської міської ради.
	Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями та відділами виконкому міської ради, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації.
	Відділ здійснює повноваження по виконанню пункту 4.11 Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів Жмеринської міської ради щодо дотримання вимог про порядок роботи з нагородними документами.
	Порядок діяльності відділу регулюється Регламентом виконавчого комітету та виконавчих органів Жмеринської міської ради та здійснюється на основі річного плану роботи, затвердженого першим заступником міського голови, керуючим справами.
	Положення про відділ затверджується на сесії міської ради.


II. Структура відділу:
Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в установленому порядку.
	Начальник відділу: 
- здійснює загальне керівництво відділом, планує його роботу, забезпечує виконання поточних і перспективних планів, організаційних заходів, доручень керівництва, координує діяльність працівників відділу; 
- розподіляє обов’язки між працівниками відділу та складає посадові інструкції працівників; 
- організує навчання працівників відділу з питань законодавства, організації управлінської діяльності тощо, знайомить з документами органів вищого рівня; 
- аналізує результати роботи працівників відділу і вживає заходів щодо підвищення її ефективності; 
- вносить пропозиції міському голові про заохочення працівників відділу або застосування до них заходів дисциплінарної відповідальності. 
	 Права, посадові обов‘язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керуючим справами виконавчого комітету.

2.4. У своїй діяльності відділ підпорядкований міській раді та виконавчому комітету, а безпосередньо керуючому справами виконавчого комітету.
	Під час здійснення діяльності щодо забезпечення роботи ради, депутатської діяльності, координацію роботи та контроль за роботою відділу в цілому здійснює секретар міської ради.


III. Основні функції відділу:
	Організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно - правовими актами.
	Забезпечення взаємодії і зв’язків міської ради з територіальною громадою, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування.
	Підготовка проектів перспективного плану роботи міської ради, перспективних (річних), поточних (квартальних) та оперативних (місячних) планів роботи виконкому, забезпечення їх реалізації.
	Здійснення організаційного забезпечення підготовки до проведення сесій міської ради, засідань постійних комісій.

Організація роботи по формуванню порядку денного сесій, складання списків запрошених, порядку ведення сесій, тощо. Складання протоколу сесій.
	Забезпечення проведення єдиного депутатського дня.

Організація проведення звітів депутатів в трудових колективах та серед громадськості міста.
3.6. Забезпечення оперативного зв’язку з депутатами міської ради, структурними підрозділами виконавчого комітету.
	Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.
	Контроль і виконання документів, які надходять з організацій вищого рівня, рішення ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови в межах повноважень відділу.
	Організація і проведення зборів по звіту про роботу виконкому та виконавчих органів міської ради на кварталах міста.
	Здійснення організаційно - технічних заходів по підготовці та проведенню виборів і референдумів згідно діючого законодавства.
	Забезпечення організації підготовки звіту міського голови перед територіальною громадою міста.
	Щорічне оновлення міської Дошки Пошани відповідно до подань трудових колективів, громадських організацій міста.
	Забезпечення організаційної підготовки та проведення нарад під головуванням міського голови та першого заступника міського голови, керуючого справами, підготовка протокольних доручень.
	Інформування територіальної громади через ЗМІ про діяльність виконавчих органів міської ради.
	Забезпечення відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, підготовка матеріалів, що стосуються роботи відділу для розміщення їх на веб - сайті.
	Надання методичної, консультативної, організаційної допомоги та освітньої підтримки у становленні та розвитку органів самоорганізації населення, сприяння співпраці органів самоорганізації населення з виконавчим комітетом міської ради.

	Здійснення аналізу суспільно-політичної ситуації в місті та інтересів територіальної налагодження зв’язків з громадськістю з метою консолідованих зусиль задля інтересів територіальної громади.
	Забезпечення узагальнення інформації про важливі події в житті міста та регіону, постійне надання для сайтів міської, обласної ради та облдержадміністрації оперативних матеріалів для висвітлення новин міста в контексті регіональних процесів, співпраця із ЗМІ міста та області.
	Проведення консультацій та інших заходів з громадськістю, вивчення думки серед різних категорій населення, громадськості щодо їх ставлення до суспільно-політичних явищ, територіальних подій та інновацій.
	Організація сприяння в діяльності дорадчих органів для забезпечення тісних взаємостосунків з головами квартальних комітетів, лідерами міських політичних та громадських об’єднань, розвитку активності городян та громадської ініціативи.
	Організація проведення єдиних днів інформування населення.
	Забезпечення підготовки і проведення загальнодержавних свят, організація міських заходів, які направлені на розвиток демократії та громадянського суспільства.
	Підготовка розпоряджень міського голови про нагородження трудових колективів, окремих громадян, організацій, установ, друкування грамот, подяк, свідоцтв, пам’ятних адрес, організація вручення нагород місцевого рівня.
	Розробка проекту Регламенту міської ради, інструкцій, положень та порядків, необхідних для роботи депутатів міської ради.
	Узагальнення пропозицій депутатів, постійних комісій міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради та підготовка на їх основі проектів планів роботи.
	Сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними депутатських повноважень, надання їм необхідної методичної допомоги


IV. Організаційно - правовий статус начальника відділу:
4.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення про відділ.
	Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
	Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.
	Вносить на розгляд керівництва виконкому пропозиції щодо присвоєння рангів посадових осіб працівникам відділу, їх заохочення та накладання на них дисциплінарних стягнень, погоджує надання їм відпусток.

4.5. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
	Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни, ділового етикету, правил і норм охорони праці.
	Забезпечує виконання плану роботи міської ради, виконавчого комітету з питань, що віднесені до компетенції відділу, плану роботи відділу.
	Забезпечує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції відділу. Забезпечує підготовку рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
	Контролює і виконує документи, які надходять з організацій вищого рівня, рішення ради та виконкому, розпорядження міського голови в межах повноважень відділу.
	Приймає участь у підготовці нарад, веде протоколи нарад, складає протоколи доручень та здійснює контроль за їх виконанням.
	Забезпечує розробку та здійснення організаційно-технічних заходів по підготовці і проведенню виборів і референдумів.
	Забезпечує підготовку і проведення загальнодержавних свят, організовує міські заходи, які направлені на розвиток демократії та громадянського суспільства
	Інформує територіальну громаду міста про діяльність виконавчих органів міської ради через ЗМІ.
	Узагальнює інформацію з питань організаційно-масової роботи для розміщення її на веб-сторінці Жмеринської міської ради.
	Організовує ведення діловодства у відділі.
	Підписує і візує документи в межах компетенції відділу.
	На період відпустки або на час відсутності начальника відділу, його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, визначений згідно розпорядження міського голови.


V. Права відділу:
	Діяти в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
	Вносити на розгляд міської ради та виконавчого комітету проекти рішень з питань, що відносяться-до компетенції відділу.
	Залучати за погодженням з керівництвом спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому для вирішення питань, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.
	Брати участь в нарадах, що проводяться в виконавчому комітеті міської ради.
	Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від інших структурних підрозділів міської ради.
	Представляти інтереси виконкому у взаємовідносинах з керівниками громадських об’єднань, політичних партій.
	Здійснювати моніторинг громадської думки щодо суспільно- політичних питань.
	Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують в міськвиконкомі.


VI. Відповідальність відділу:
6.1.	Відділ несе відповідальність:
	за виконання покладених на відділ завдань;
	за виконання правил внутрішнього робочого розпорядку. 

6.2.	Працівники відділу несуть відповідальність за:
6.2.1. Несвоєчасне та неякісне виконання посадових завдань та обов’язків, планів роботи та доручень начальника відділу та керуючого справами.
6.2.2. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни в межах і порядку, встановленому чинним законодавством та регламентом роботи виконкому міської ради.
6.3. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та реалізацію його функцій. 

VII. Організація роботи з документами:
Порядок роботи з документами в відділі ґрунтується на вимогах постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».
	Відповідальність за стан роботи з документами в відділі покладається на начальника відділу.
	Діловодство в відділі ведеться відповідно до номенклатури справ. Відповідальність за стан діловодства і збереження документів відділу покладається на начальника відділу.
	Контроль за виконанням документів в відділі здійснює начальник відділу.

VIII. Заключні положення:
Відділ несе відповідальність за своєчасне і повне виконання покладених на нього обов’язків
	Покладання на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням допускається виключно з особистого письмового доручення міського голови або керуючого справами виконавчого комітету.



Секретар міської ради						Ю. Світлак


Додаток № 2 до рішення 42 сесії міської ради 7 скликання 
від 12 вересня 2018 року №628

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ внутрішньої політики, діловодства та контролю апарату виконавчого комітету Жмеринської міської ради

1. Загальні засади:
1.1. Відділ внутрішньої політики, діловодства та контролю апарату виконавчого комітету Жмеринської міської ради (далі – відділ) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється міською радою, є структурним підрозділом апарату виконкому міської ради.
	У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчого комітету та виконавчих органів Жмеринської міської ради, цим положенням, а також діючими нормативами з питань роботи з документами.
	 Керує роботою та контролює діяльність відділу керуючий справами виконавчого комітету.
	 Координує діяльність відділу секретар міської ради.
	 Положення про відділ затверджується міською радою.

2. Основними завданнями відділу є:
- організаційно-технічне забезпечення діяльності міського голови та апарату виконкому;
- забезпечення чіткої організації діловодства в апараті виконкому міської ради;
- виконання друкованих та розмножувальних робіт;
- прийняття участі у підготовці матеріалів на розгляд засідань виконкому;
- забезпечення своєчасного доведення рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови до відповідних адресатів;
- здійснення систематичного контролю за строками виконання виконкомом та виконавчими органами міської ради резолюцій керівництва стосовно виконання документів центральних органів державної влади, розпорядчих документів обласної ради, голови облдержадміністрації, рішень виконкому, розпоряджень міського голови та документів загального листування;
- підготовка інформаційних, довідкових матеріалів з питань строків виконання розпорядчих документів органів вищого рівнята розпорядчих документів виконкому;
- ведення архівної справи в апараті виконкому;
- підготовка проектів рішень, розпоряджень, що належать до компетенції відділу;
- надання методичної допомоги в організації по веденню діловодства працівникам виконавчих органів міської ради.
- ведення внутрішньої політики.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- приймає завізовані проекти рішень та розпоряджень міського голови;
- складає, на основі плану роботи, орієнтовний порядок денний засідання виконкому;
- готує список запрошених на засідання виконкому;
- запрошує на засідання виконкому керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, представників місцевих засобів масової інформації, голів постійних комісій міської ради, прокурора;
- забезпечує запрошених на засідання виконкому проектами порядку денного;
- протоколює хід засідання виконкому;
- організовує доопрацювання рішень після засідання виконкому, з урахуванням доповнень і зауважень, які прийняті на засіданні;
- оформляє протоколи засідань виконкому, забезпечує їх зберігання;
- готує протокольні доручення, які надані міським головою під час засідання виконкому, погоджує з ним і розсилає виконавцям;
- готує копії рішень виконкому, які прийняті на засіданні виконкому і розсилає їх адресатам згідно списків, складених виконавцями;
- готує проекти рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- розсилає протоколи доручень міського голови, заступників, наданих ними під час проведення нарад і підготовлених іншими відділами виконкому;
- здійснює попередній розгляд документів, які надійшли до виконкому, їх реєстрацію, та передає на розгляд міському голові, секретарю міської ради, заступникам, відповідно до розподілу обов’язків;
- розсилає у визначені терміни відповідно резолюцій керівництва вхідні документи виконавцям;
- здійснює контроль за строками виконання відділами виконкому та виконавчих органів розпорядчих документів вищестоящих органів, рішень виконкому, розпоряджень міського голови;
- проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів;
- готує аналітичні документи з питань виконання документів та зняття їх з контролю;
- здійснює друкування, копіювання, тиражування документів;
- складає зведену номенклатуру справ апарату виконкому. 
- забезпечує порядок відбору, обліку, збереження та використання документів, які утворюються в діяльності апарату виконкому, для передачі на збереження до архівного відділу;
- відповідає за роботу електронного зв’язку;
- відповідає за збереження, та організацію своєчасного ремонту комп’ютерної та іншої розмножувальної техніки, яка є на балансі виконкому, виконавчих органів міської ради;
- готує пропозиції щодо придбання нової техніки, передачі або списання комп’ютерної розмножувальної техніки, яка застаріла чи вийшла з ладу і подальша її експлуатація, або ремонт неможливий;
- відповідає за збереження, експлуатацію та організовує у разі необхідності своєчасний ремонт міні АТС і телефонної мережі, які установлені в виконкомі;
- готує роздруківку телефонних міжміських розмов;
- забезпечує безперебійне функціонування роботи стільникового зв’язку;
- забезпечує спільно з іншими підрозділами підготовку нарад та прийом офіційних зарубіжних делегацій;
- здійснює заходи для утримання в належному санітарному стані адмінприміщення виконкому та виконавчих органів міської ради;
- замовляє виготовлення бланків, забезпечує службовців канцелярським приладдям, папером, телефонним зв’язком, доступом до локальної мережі Інтернет.
- відповідає за збереження та правильне використання печатки виконкому «канцелярія».
- спільно з відділом по роботі з депутатами та громадськими організаціями здійснюється обслуговування веб-сторінки Жмеринської міської ради з метою інформування про виконання програм, планів, чинних та скасованих нормативних актів, форм і зразків документів.
- забезпечує контроль за ходом реалізації планів, доручень, робочих планів з питань внутрішньої політики.
- відповідає за підготовку проектів рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань внутрішньої політики.;
- контролює та виконує документи, які надходять з обласної ради, облдержадміністрації щодо питань внутрішньої політики.
- підтримує зв’язки із місцевими засобами масової інформації, готує відповідні матеріали до оприлюднення, публікації з питань внутрішньої політики та співпраці з громадськістю.
- займається узагальненням інформації про суспільно-політичну ситуацію в місті та інформує облдержадміністрацію з метою повідомлення про регіональну політику Адміністрацію Президента України, КМУ, прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів.

4. Права відділу:
Відділ має право:
4.1. Виносити на розгляд керівництва виконкому проекти рішень, розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.
4.2. Знайомитись із станом діловодства в управліннях, відділах виконкому і вимагати виконання встановлених правил роботи з документами.
4.3. Відділ має право за згодою першого заступника міського голови, керуючого справами повертати відповідальним працівникам виконавчих органів документи, що надані з порушенням вимог Інструкції з питань діловодства.
4.4. Одержувати від управлінь та відділів виконавчого комітету інформацію, матеріали, необхідні для використання у роботі та виконання завдань відділу.
	Приймати участь в нарадах при обговоренні питань, які мають відношення до компетенції відділу.
	Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують в міській раді.
	

5. Організація роботи відділу:
Відділ очолює начальник відділу, а у разі його відсутності обов’язки виконує головний спеціаліст з питань контролю, на якого розпорядженням міського голови покладено виконання обов’язків начальника відділу.
	Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються розпорядженням міським головою.
	Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджується першим заступником міського голови, керуючим справами.
5.4. Організацію роботи відділу проводить начальник відділу згідно з затвердженими планами (місячними, квартальними, річним) роботи відділу.
5.5. При вирішенні питань, віднесених до його компетенції, відділ взаємодіє з іншими управліннями, відділами та службами міської ради, використовує у своїй роботі підготовлені ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином.
6. Організація роботи з документами:
6.1. Порядок роботи з документами в відділі ґрунтується на вимогах постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».
6.2. Відповідальність за стан роботи з документами в відділі покладається на начальника відділу.
6.3. Діловодство в відділі ведеться відповідно до номенклатури справ. Відповідальність за стан діловодства і збереження документів відділу покладається на начальника відділу.
6.4. Контроль за виконанням документів в відділі здійснює начальник відділу.

7. Організаційно-правовий статус начальника відділу:
7.1. Керівництво відділом здійснює начальник, який організовує роботу відділу щодо виконання покладених на відділ завдань несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій.
7.2. Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про відділ та посадової інструкції.
8. Заключні положення:
8.1. Відділ несе відповідальність за своєчасне і повне виконання покладених на нього обов’язків.
8.2. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, не допускається.



Секретар міської ради                                            Ю. Світлак    


