
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2020 № 2-79/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження положення про відділ зв’язків з громадою 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

 

Відповідно Закону України „Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій”, 

керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити положення про відділ зв’язків з громадою виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради згідно з додатком. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28.12.1999  

№ 19-18-23 „Про затвердження положення про відділ внутрішньої політики”.  

3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2021 року. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на 

комісію з питань регламенту, правової політики, депутатської етики та розвитку 

територіальної громади (Кузьменко Р.П.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дикий 23269 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 22.12.2020 № 2-79/VIII 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ зв’язків з громадою виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради 

 
І. Загальні положення 
1.1 Дане Положення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
та інших нормативно-правових актів. 
2.2 Відділ зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської міської 
ради (далі – відділ) є підзвітним і підконтрольним міській раді, 
підпорядкований виконавчому комітету, міському голові. 
2.3 Діяльність відділу координує заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради. 
2.4 Відділ створюється або припиняє свою діяльність за рішенням міської ради. 
2.5 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями 
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, рішеннями сесії та виконавчого комітету Золотоніської міської ради, 
розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами 
України, Положенням про відділ зв’язків з громадою виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради та посадовими інструкціями. 
 
II. Основні завдання відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради 
2.1 Поширення інформації про основні аспекти соціально-економічного 
розвитку громади, діяльності міської ради, міського голови, виконавчого 
комітету міської ради та структурних підрозділів міської ради через засоби 
масової інформації та мережу Інтернет, на офіційній сторінці міської ради. 
2.2 Підготовка проєктів рішень сесій та виконавчого комітету міської ради, 
розпоряджень і доручень міського голови з питань, що належать до компетенції 
відділу. 
2.3 Участь у підготовці та проведенні звітів міського голови та депутатів 
міської ради перед виборцями, на громадських слуханнях. 
2.4 Сприяння засобам масової інформації у висвітленні роботи міської ради, її 
постійних комісій, депутатів міської ради. 
2.5 Забезпечення інформаційної, роз’яснювальної роботи для населення через 
засоби масової інформації. 
2.6 Забезпечення проведення прес-конференцій, «круглих столів», 
громадських слухань, громадських обговорень та інших публічних заходів за 
участю міського голови, керівників виконавчих органів міської ради. 
2.7 Організація розгляду електронних петицій, адресованих міській раді. 
2.8 Участь в підготовці та проведенні заходів щодо відзначення 
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загальнодержавних і міських свят. 
2.9 Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, 
забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними 
питань. 
 
ІІІ. Права відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради 
3.1 Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових 
осіб виконавчого комітету та міської ради для виконання покладених на відділ 
функцій. 
3.2 Брати участь в засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, постійних 
комісій, нарадах, що проводить міський голова, секретар ради, заступники 
міського голови. 
3.3 Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо удосконалення 
організації підготовки та виконання рішень міської ради та її виконавчого 
комітету, розпоряджень і доручень міського голови. 
3.4  3алучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 
спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), органів 
самоорганізації населення (за згодою). 
 
ІV.Структура відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 
4.1 Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з 

посади міським головою в установленому чинним законодавством порядку. 
4.2.  Начальник відділу: 
1) здійснює керівництво і координацію роботи відділу, відповідає за 

виконання покладених на відділ завдань; 
2) доповідає керівництву питання роботи відділу, вносить пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності відділу; 
 
V. Відповідальність 

5.1. Начальник відділу зв’язків з громадою виконавчого комітету Золотоніської 
міської ради несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання 
посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих 
йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи та обмежень, 
передбачених законодавством України про службу в органах місцевого 
самоврядування, розголошення відомостей, які є службовою таємницею, та 
відповідно до Кодексу законів про працю України. 
 

VI. Заключні положення 

6.1 Статус посадових осіб Відділу визначається Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого 

самоврядування”. 

6.2 Відділ утримується за рахунок коштів бюджету громади. 

6.3 Структура відділу визначається штатним розписом. 
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6.4 Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється за рішенням Золотоніської 

міської ради в порядку, визначеному законодавством України. 

6.5 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

 

 

 

Секретар ради   Н.О. Сьомак 

 


