
 
ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 91 

 

14 січня 2021 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Положення про організаційний відділ виконавчого 

комітету Липовецької міської ради 
 

Відповідно до статті 26, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказу Національного агентства державної служби 

від 7 листопада 2019 року №203-19 «Про затвердження Типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», 

рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року № 64 «Про 

затвердження структури штатної чисельності ради, встановлення надбавок, 

преміювання та надання матеріальних допомог у 2021 році», з метою належного 

організаційного, методичного, аналітичного забезпечення діяльності ради та 

виконавчого комітету, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про організаційний відділ виконавчого 

комітету Липовецької міської ради згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту (голова комісії Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО  
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Додаток  

до рішення 5 сесії міської ради 

8 скликання  

14.01.2021 № 91 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організаційний відділ виконавчого комітету Липовецької міської ради 

 

I. Загальні положення 
1.1. Організаційний відділ виконавчого комітету Липовецької міської 

ради (далі – відділ) утворений рішенням Липовецької міської ради відповідно до 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", є структурним 

підрозділом виконавчого комітету міської ради. 

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про захист 

персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", іншими законами 

України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами 

Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями та Регламентом 

міської ради, розпорядженнями голови міської ради, положенням про 

виконавчий апарат міської ради та цим Положенням. 

1.2. Відділ утворюється з метою організаційного, методичного, 

інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності міської ради та 

виконавчого комітету, здійснення міською радою взаємодії і зв’язків з 

територіальними громадами, з органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування та виконавчої влади, надання методичної та практичної 

допомоги працівникам органів місцевого самоврядування. 

1.3. Робота відділу планується відповідно до плану роботи міської ради та її 

виконавчого апарату, завдань, що поставленні перед відділом. 

1.4. Положення про відділ затверджується міською радою, посадові 

інструкції – міським головою. 

1.5. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників 

встановлюються штатним розписом міської ради та її виконавчого комітету. 

1.6. Відділ утворюється у складі трьох осіб: начальника відділу, головного 

спеціаліста з питань діяльності ради, головного спеціаліста з питань діяльності 

виконкому. 

1.7. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу 

здійснюється головою міської ради відповідно до чинного законодавства 

України. 

1.8. Відділ очолює начальник відділу, який здійснює керівництво відділом і 

несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань. 

1.9. Міська рада створює умови для належної роботи і підвищення 

кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним та 



електронним зв'язком, комп'ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими 

актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-

правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз та мережі 

Інтернет. 

1.10. Відділ підконтрольний і підзвітний Липовецькій міській раді, у своїй 

діяльності підпорядковується безпосередньо міському голові і за розподілом 

обов’язків секретарю Липовецької міської ради та керуючому справами 

виконкому. 

1.11. Організаційний відділ є: 

1.11.1. Володільцем бази персональних даних депутатів, членів виконкому 

Липовецької міської ради, голів самоорганізації населення та забезпечує їх 

захист. 

1.11.2.Розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена 

в процесі реалізації відділом повноважень, передбачених законодавчими актами, 

або забезпечення його діяльності, та яка знаходиться у володінні організаційного 

відділу міської ради. 

 

II. Завдання організаційного відділу 

Основними завданнями організаційного відділу є: 

2.1. Організаційне, методичне, аналітичне, інформаційне забезпечення 

діяльності ради та виконавчого комітету . 

2.2. Сприяння роботі постійних комісій міської ради, надання допомоги у 

здійсненні ними своїх повноважень, підготовці проєктів рішень міської ради та 

інших нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях постійних комісій 

та сесій міської ради. 

2.3. Організація підготовки пленарних засідань сесій та виконкомів міської 

ради. 

2.4.Забезпечення організаційних заходів з підготовки та проведення 

місцевих виборів. всеукраїнських і місцевих референдумів. 

2.5. Сприяння забезпеченню гласності в роботі міської ради. 

2.6. Сприяння проведенню навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад, членів виконкому. 

2.7. Вивчення та поширення кращого досвіду діяльності постійних комісій, 

депутатів міської ради, старост, а також органів самоорганізації населення. 

2.8. Надання методичної та консультативної допомоги постійним комісіям, 

членам виконкому міської ради, створення необхідних умов для їх ефективної 

діяльності, сприяння залученню спеціалістів до підготовки відповідних проєктів 

рішень, рекомендацій, висновків та пропозицій. 

2.9. Надання методичної і практичної допомоги старостам, депутатам 

міської ради у здійсненні ними своїх депутатських повноважень, участі у 

сесійній діяльності, роботі на виборчому окрузі під час депутатських днів, звітів 

депутатів перед виборцями. 

2.10. Забезпечення оперативного і повного розгляду запитів на публічну 

інформацію та надання відповідей на них запитувачам, що входять до 

компетенції відділу. 



2.11. Підготовка довідок, звітів, інформацій, методичних матеріалів з питань 

роботи депутатів, старост та відділу. 

2.12. Підготовка порядку проведення пленарного засідання сесії, 

виконавчого комітету міської ради. 

2.13. Підготовка проєкту порядку денного пленарного засідання сесії та 

виконкому міської ради. 

2.14. Узагальнення пропозицій щодо змін і доповнень до проєктів рішень, 

що надійшли за результатами їх обговорення на засіданнях постійних комісій 

міської ради. 

2.15. Формування та надсилання депутатам міської ради в електронному 

вигляді переліку питань та проєктів рішень, які вносяться на розгляд пленарного 

засідання сесії міської ради. 

2.16. Забезпечення протоколювання пленарних засідань сесій, виконкомів 

міської ради, ведення аудіо- і відео трансляції. 

2.17. Здійснення оприлюднення на офіційному веб-сайті Липовецької 

міської ради документів та інформації про діяльність міської ради та 

виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства України, в межах 

компетенції відділу. 

2.18. Підготовка проєктів планів роботи ради та виконкому Липовецької 

міської ради на рік, квартал, заходів на місяць, на тиждень. 

 

III. Функції організаційного відділу 

3.1. Вивчає та узагальнює документи, що надходять до міської ради і 

відносяться до компетенції відділу. 

3.2. Вносить на розгляд керівництва міської ради проєкти планів, заходів, 

доповідних записок, інформацій з питань компетенції організаційного відділу та 

забезпечує їх виконання. 

3.3. Організовує проведення нарад та семінарів, забезпечує підвищення 

кваліфікації працівників відділу. 

3.4. Сприяє постійним комісіям у здійсненні контролю за виконанням 

рішень міської ради, довгострокових програм, затверджених рішеннями міської 

ради. 

3.5. Здійснює формування документів, відповідно до номенклатури справ 

відділу, та готує їх для передачі на зберігання до архіву. 

3.6. Відділ може здійснювати інші повноваження, передбачені 

законодавством та розпорядженнями керівництва міської ради. 

 

IV. Права організаційного відділу 

4.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій відділ має право 

отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали 

від відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, що необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

4.2. В установлено порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що 

входять до компетенції відділу. 



4.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, 

конференції з питань, що належать до його компетенції. 

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими 

технічними засобами. 

 

V. Керівництво відділу 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади згідно з чинним законодавством України. 

5.2. Начальник відділу зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне 

виконання покладених на відділ завдань. 

 

VI. Відповідальність відділу 

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність 

за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.  

 

VII. Взаємодія організаційного відділу 

В межах своїх повноважень організаційний відділ взаємодіє з: 

7.1. Міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами 

виконавчого комітету міської ради, старостами щодо планування роботи 

Липовецької міської ради. 

7.2. Виконавчими органами Липовецької міської ради: 

7.2.1. Загальним відділом щодо розгляду звернень громадян, листів 

фізичних та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, виконання 

контрольних документів та здійснення діловодства, участі в особистому прийомі 

громадян міським головою, нарадах та інших заходах організованих загальним 

відділом.  

7.2.2. Відділом управління персоналом щодо формування кадрового 

резерву; оформлення прийому та звільнення з роботи, складання графіку 

відпусток, відряджень, декларування доходів, підвищення кваліфікації 

працівників; проведення щорічної оцінки, атестації посадових осіб; надання 

консультацій з питань дотримання вимог законодавства в сфері запобігання 

корупції. 

7.2.3. Відділом юридичного забезпечення та комунальної власності у 

процесах погодження проєктів розпорядчих документів Липовецької міської 

ради, виконавчого комітету, міського голови. 

7.2.4. Відділом бухгалтерського обліку, звітності та господарського 

забезпечення щодо оплати праці, лікарняних, обліку робочого часу, виплати 

матеріальної допомоги. 

7.2. В межах своїх повноважень відділ взаємодіє з структурними 

підрозділами Липовецької міської ради, постійними комісіями міської ради, 

органами самоорганізації населення, ЗМІ, з підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування.  

 



VIII. Начальник організаційного відділу виконавчого комітету  

Липовецької міської ради 

8.1. Начальник організаційного відділу виконавчого комітету Липовецької 

міської ради (далі – начальник відділу) здійснює безпосереднє керівництво 

діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за належну організацію 

його роботи, своєчасне і якісне виконання планів роботи та покладених на відділ 

завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників відділу. 

8.2. Планує роботу відділу і забезпечує його виконання. 

8.3. Розробляє посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки 

між працівниками відділу, аналізує результати їх роботи. Сприяє підвищенню 

ділової кваліфікації працівників відділу. 

8.4. Вносить на розгляд керівництва міської ради пропозиції про 

призначення, переведення і звільнення працівників відділу, заохочення і 

накладання стягнень. 

8.5. Координує роботу працівників відділу: 

1) з розроблення і здійснення організаційних заходів з підготовки і 

проведення засідань постійних комісій, сесій, виконкомів міської ради, 

громадських (депутатських) слухань, конференцій, круглих столів; 

2) з надання методичної та практичної допомоги постійним комісіям, 

депутатам міської ради, членам виконкому в організації їх діяльності; 

3) з питань організаційного забезпечення виборів відповідно до 

законодавства. 

8.6. За дорученнями голови міської ради, заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради: 

1) організаційно забезпечує підготовку і проведення нарад; 

2) вивчає та узагальнює документи, що надходять до ради і відносяться до 

компетенції організаційного відділу; 

3) узагальнює, при необхідності, аналітичні, довідкові та інші матеріали, що 

надходять до організаційного відділу і віднесені до його компетенції; 

4) розглядає звернення громадян з питань, віднесених до компетенції 

відділу; 

5) веде облік даних про кількість та склад депутатів, членів виконкому 

Липовецької міської ради; 

6) сприяє створенню і діяльності робочих груп із спеціалістів відділів, 

управлінь, для вивчення питань і підготовки проєктів розпоряджень голови 

міської ради та виконання інших його доручень з питань, віднесених до 

компетенції відділу. 

8.7. Здійснює контроль за дотриманням у відділі інструкції з діловодства. 

8.8. Забезпечує своєчасну здачу документів, передбачених номенклатурою 

справ відділу, до загального відділу для зберігання та передачі до державного 

архіву. 

8.9. Забезпечує виконання у відділі вимог Закону України "Про доступ до 

публічної інформації", здійснює оприлюднення на офіційному веб-сайті міської 

ради інформації, що відноситься до компетенції відділу. 



8.10. Бере участь у нарадах, які проводяться керівництвом міської ради. 

8.11. Відповідає за обробку персональних даних у відділі. 

8.12. Має право: 

1) підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; 

2) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією і законами України; 

3) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе 

з боку керівників, співробітників і громадян; 

4) на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який йому 

присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи; 

5) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці; 

6) на соціальний і правовий захист; 

7) отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, 

окремих осіб, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх 

службових обов’язків; 

8) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію, 

безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження 

служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу 

місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; 

9) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування 

безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо неї; 

10) захищати свої законні права та інтереси у органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування та у судовому порядку. 

8.13. Додержується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, які 

затверджені у виконавчому апараті міської ради. 

8.14. Дотримується вимог правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної 

безпеки в приміщеннях міської ради. 

8.15. Забезпечує виконання інших передбачених цим Положенням завдань 

та функцій відділу. 

8.16. У разі відсутності начальника, його обов’язки виконує головний 

спеціаліст, на якого покладаються ці обов’язки розпорядженням міського голови 

за поданням начальника відділу. 

 

IX. Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого комітету 

Липовецької міської ради з питань діяльності ради 

9.1. Головний спеціаліст організаційного відділу з питань діяльності ради 

(далі – головний спеціаліст відділу) забезпечує організаційну підготовку 

постійних комісій, сесій, семінарів, нарад та інших заходів, передбачених 

поточними та перспективними планами, з питань, віднесених до компетенції 

відділу.  

9.2. Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований міському 

голові та начальнику організаційного відділу. 



9.3. Головний спеціаліст відділу призначається та звільняється з посади 

головою міської ради відповідно до чинного законодавства. 

9.4. Головний спеціаліст відділу повинен знати Конституцію України, 

закони України, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування, державної служби, діяльності органів місцевого 

самоврядування, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження 

Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, 

інші нормативно-правові акти, що регулюють питання здійснення місцевого 

самоврядування, порядок підготовки та внесення проєктів нормативно-правових 

актів, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та 

протипожежної безпеки, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні 

програмні засоби, володіти державною мовою. 

9.5. Завдання та обов’язки: 

1) надає методичну та практичну допомогу постійним комісіям міської ради 

у плануванні роботи та своєчасній підготовці проєктів рішень для розгляду їх на 

засіданнях постійних комісій міської ради, забезпечує комісії необхідним 

інформаційно-аналітичним матеріалом, допомагає у веденні документації та 

організації їх роботи; 

2) сприяє виконанню прийнятих та довгострокових програм, надає 

допомогу постійним комісіям у веденні документації; 

3) співпрацює з управліннями, відділами, організаціями та установами у 

питанні одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних 

даних, необхідних для підготовки сесії міської ради, та для виконання 

покладених на відділ завдань; 

4) готує порядок проведення пленарного засідання сесії міської ради;  

5) здійснює підготовку проєкту порядку денного сесії міської ради; 

6) узагальнює пропозиції щодо змін і доповнень до проєктів рішень сесії; 

7) формує та надсилає депутатам в електронному вигляді перелік питань та 

проєктів рішень, що вносяться на розгляд пленарного засідання сесії міської 

ради; 

8) інформує керівництво міської ради про пропозиції, зауваження, 

висловлені депутатами на засіданнях постійних комісій, та їх виконання. Готує 

заходи щодо їх реалізації. Здійснює контроль за їх виконанням; 

9) готує протоколи сесій міської ради, забезпечує озвучення нарад, сесійних 

засідань, ведення аудіо- і відео трансляції; 

10) забезпечує виконання у відділі вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», здійснює оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Липовецької міської ради документів, інформацій про діяльність ради, 

віднесених до компетенції відділу; 

11) бере участь у нарадах, що проводяться керівництвом ради; 

12) за дорученням керівництва, розглядає пропозиції, заяви і скарги 

громадян з питань, віднесених до компетенції відділу; 

13) веде документування у відділі згідно з інструкцією з діловодства; 

14) забезпечує здачу документів, передбачених номенклатурою справ 

відділу, до загального відділу для зберігання та передачу до архіву. 



15) дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Липовецької міської ради; 

16) виконує в процесі службової діяльності інші доручення начальника 

відділу, керівництва міської ради відповідно до покладених на відділ завдань. 

9.6. Має право: 

1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією і законами України; 

2) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе 

з боку керівників, співробітників і громадян; 

3) на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який йому 

присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;. 

4) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці; 

5) на соціальний і правовий захист; 

6) отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, 

окремих осіб, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх 

службових обов’язків; 

7) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію, 

безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження 

служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу 

місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; 

8) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування 

безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо неї; 

9) захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування та у судовому порядку. 

 

X. Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого комітету 

Липовецької міської ради з питань діяльності виконавчого комітету 

10.1. Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого комітету 

Липовецької міської ради з питань діяльності виконавчого комітету (далі – 

головний спеціаліст відділу) забезпечує організаційну підготовку засідань 

виконавчого комітету, семінарів, нарад та інших заходів, передбачених 

поточними та перспективними планами, з питань, віднесених до компетенції 

відділу.  

10.2.  Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований голові 

міської ради та начальнику організаційного відділу міської ради. 

10.3. Головний спеціаліст відділу призначається та звільняється з посади 

головою міської ради відповідно до чинного законодавства. 

10.4. Головний спеціаліст відділу повинен знати Конституцію України, 

закони України, що стосуються проходження служби в органах місцевого 

самоврядування, державної служби, діяльності органів місцевого 

самоврядування, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження 

Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, 

інші нормативно-правові акти, що регулюють питання здійснення місцевого 



самоврядування, порядок підготовки та внесення проєктів нормативно-правових 

актів, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та 

протипожежної безпеки, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні 

програмні засоби, володіти державною мовою. 

10.5. Завдання та обов’язки 

1) надає методичну та практичну допомогу членам виконкому, зокрема, 

старостам у плануванні роботи та своєчасній підготовці проєктів місцевих 

програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з 

інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкт міського бюджету, проєкти 

рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради, забезпечує членів 

виконкому необхідним інформаційно-аналітичним матеріалом, допомагає у 

веденні документації та організації їх роботи; 

2) сприяє виконанню прийнятих рішень, надає допомогу членам виконкому 

у веденні документації; 

3) співпрацює з управліннями, відділами, організаціями та установами у 

питанні одержання від них інформацій, документів, аналітичних та статистичних 

даних, необхідних для підготовки виконкому та для виконання покладених на 

відділ завдань; 

4) готує порядок проведення засідання виконавчого комітету міської ради;  

5) здійснює підготовку проєкту порядку денного виконавчого комітету 

міської ради; 

6) узагальнює пропозиції щодо змін і доповнень до проєктів рішень 

виконавчого комітету; 

7) формує та надсилає членам виконкому в електронному вигляді перелік 

питань та проєктів рішень, що вносяться на розгляд пленарного засідання; 

8) готує протоколи виконкому, забезпечує озвучення нарад, аудіо- і відео 

трансляції; 

9) забезпечує виконання у відділі вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», здійснює оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Липовецької міської ради документів, інформацій про діяльність виконавчого 

комітету; 

10) бере участь у нарадах, що проводяться керівництвом ради; 

11) за дорученням керівництва, розглядає пропозиції, заяви і скарги 

громадян з питань, віднесених до компетенції відділу; 

12) веде документування у відділі згідно з інструкцією з діловодства; 

13) забезпечує здачу документів, передбачених номенклатурою справ 

відділу, до загального відділу для зберігання та передачу до архіву; 

14) дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Липовецької міської ради; 

15) виконує в процесі службової діяльності інші доручення начальника 

відділу, керівництва міської ради відповідно до покладених на відділ завдань. 

10.6. Має право: 

1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією і законами України; 



2) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе 

з боку керівників, співробітників і громадян; 

3) на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який йому 

присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи; 

4) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці; 

5) на соціальний і правовий захист; 

6) отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, незалежно від форм власності, об’єднань громадян, 

окремих осіб, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх 

службових обов’язків; 

7) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію, 

безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження 

служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу 

місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; 

8) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування 

безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо неї; 

9) захищати свої законні права та інтереси у органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування та у судовому порядку. 

 

XI. Кваліфікаційні вимоги до працівників організаційного відділу 

10.1. Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 

державною мовою.  

10.2. Стаж на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах 

державної служби або досвід на керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 

 

XII. Відповідальність 
Організаційний відділ виконавчого комітету міської ради несе 

відповідальність за: 

11.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і 

обов’язків, передбачених цим Положенням. 

11.2. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на 

відділ. 

11.3. Працівники організаційного відділу несуть відповідальність за 

недотримання вимог законів України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про захист персональних даних", 

"Про доступ до публічної інформації", Правил внутрішнього трудового 

розпорядку виконавчого апарату міської ради, за невиконання обов’язків та 

невикористання прав, передбачених даним положенням, за що може 

притягуватись до дисциплінарної відповідальності чи позбавлятись премії 

частково або повністю. 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО  


