
 
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 № 92 

 

14 січня 2021 року         м. Липовець                         5 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Положення про загальний 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 1 сесії міської ради 8 скликання від 20 листопада 2020 року № 5 «Про 

затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 

Липовецької міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 

ради» (зі змінами), з метою чіткої організації діловодно-технічного 

обслуговування міської ради, забезпечення контролю за строками проходження 

і виконання службових документів, підготовки проєктів розпоряджень міського 

голови, надання методичної допомоги в організації роботи з діловодства у 

виконавчому комітеті міської ради, враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про загальний 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  
 

 

 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Додаток  

до рішення 5 сесії міської ради 

8 скликання  

14.01.2021 № 92 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про загальний відділ виконавчого комітету Липовецької міської ради  

 

І. Загальні положення 

1.1. Загальний відділ виконавчого комітету міської ради ( далі – загальний 

відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради і 

утворюється згідно з структурою, затвердженою міською радою. 

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, Регламентом роботи та рішеннями міської ради, 

Регламентом роботи та рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями 

міського голови та цим Положенням. 

1.3. Загальний відділ утворюється для чіткої організації діловодно -

технічного обслуговування міської ради, забезпечення контролю за строками 

проходження і виконання службових документів, підготовки проєктів 

розпоряджень міського голови, видачі довідок, надання методичної допомоги в 

організації роботи з діловодства в структурних підрозділах міської ради. 

 

ІІ. Основні завдання загального відділу 

2.1. Забезпечення єдиної системи діловодства у виконавчому комітеті 

міської ради, контроль за строками проходження і виконання службових 

документів. 

2.2. Здійснення контролю за виконанням законів України, Указів і 

Розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня,  

розпоряджень і доручень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого 

комітету, реагування на звернення народних депутатів України та депутатів 

місцевих рад різних рівнів.  

2.3. Забезпечення контролю за своєчасним розглядом заяв, пропозицій та 

скарг громадян, що надійшли до виконавчого комітету та розгляд звернень 

громадян, які звернулися на особистий прийом до міського голови. 

2.4. Підготовка інформаційно-аналітичних, довідкових та інших матеріалів 

з питань виконання документів. 

2.5. Інформування міського голови про стан виконання розпоряджень, 

рішень міської ради та її виконавчого комітету. 

2.6. Інформування міського голови про стан виконання службових 

документів, розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян з особистих проблем, з 

питань діяльності підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб. 



2.7. Підготовка проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції загального 

відділу. 

2.4. Ведення архівної справи виконавчого комітету. 

2.5. Надання методичної  допомоги в організації роботи з ведення 

діловодства  структурним підрозділам міської ради. 

2.6. Розроблення та внесення проєкту Інструкції з питань діловодства. 

2.7. Забезпечення відповідно до чинних правил організації у виконавчому 

комітеті роботу з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є 

власністю держави. 

 

ІІІ. Функції загального відділу 

Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

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

внутрішню документацію, веде реєстраційну, контрольну, довідкову картотеки. 

3.2. Формує контрольні справи на рішення міської ради, рішення 

виконкому, розпорядження міського голови, що потребують контролю. 

3.3. Здійснює друкування  та тиражування проєктів документів для 

забезпечення пленарних засідань міської ради, засідань постійних комісій та  

засідань виконавчого комітету. Оперативно доводить прийняті ними рішення та 

інші документи до виконавців. 

3.4. Забезпечує протоколювання пленарних засідань сесій міської ради та 

ведення і зберігання фонограмних записів засідань сесій міської ради. 

3.5. Здійснює розсилку рішень сесій міської ради її виконавчого комітету 

та інших організаційно-розпорядчих документів адресатам; 

3.6. Забезпечує організацію аудіо- і відео трансляції пленарних засідань 

сесій міської ради та засідань виконавчого комітету. 

3.7. Приймає, реєструє та здійснює контроль за своєчасним розглядом заяв, 

пропозицій, скарг громадян. 

3.8. Веде облік карток особистого прийому громадян міським головою та 

здійснює контроль за їх своєчасним розглядом.  

3.9. Забезпечує роботу з електронними петиціями, адресованими міській 

раді. 

3.10. Готує і систематично надає заступникам міського голови, керівникам 

структурним підрозділам міської ради попереджувальні матеріали щодо термінів 

виконання документів, які перебувають на контролі та звернень громадян. 

3.11. Готує на апаратні наради при міському голові статистичні матеріали 

про стан виконавської дисципліни та стан із розглядом звернень громадян. 

3.12. Розробляє і подає в установленому порядку пропозиції з питань 

удосконалення організації контролю. 

3.13. Вживає заходи щодо своєчасного розгляду начальниками відділів 

міської ради документів органів влади вищого рівня, власних розпорядчих 

документів, звернень громадян. 

3.14. Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів 

виконання документів, притягнення, в установленому порядку, до 



відповідальності посадових осіб за їх невиконання, несвоєчасне, неякісне  

виконання покладених на них обов'язків щодо стану виконавської дисципліни 

або формальне ставлення до розгляду звернень громадян. 

3.15. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях виконкому, апаратних 

нарадах при міському голові питань про стан виконання документів органів 

влади всіх рівнів у відділах міської ради. 

3.16. Надає методичну та практичну допомогу заступникам міського 

голови, начальникам відділів міської ради, керівникам підприємств та установ, 

старостам в частині виконавської дисципліни та розгляду звернень громадян. 

3.17. Забезпечує необхідні умови та надання своєчасної, повної і 

достовірної інформації на запити про доступ до публічної інформації. 

3.18. Складає зведену номенклатуру справ, забезпечує контроль за 

формуванням, оформленням та збереженням справ, що підлягають здачі до 

державного архіву. 

3.19. За дорученням керуючого справами здійснює перевірки в відділах 

міської ради щодо організації діловодства та контролю по виконанню службових 

документів. 

3.20. Контролює дотримання законів України «Про звернення громадян» 

та «Про доступ до публічної інформації», усуває виявленні недоліки і порушення 

у виконавчих органах міської ради. 

3.21. Готує звіти, інформації з питань діловодства і періодично інформує 

керівництво виконавчого комітету міської ради з цих питань. 

3.22. Виконує роботи з адміністрування та інформаційного наповнення  

відповідних розділів веб-сайту Липовецької міської ради. 

3.23. У межах компетенції забезпечує виконання заходів, пов’язаних з 

підготовкою пленарних засідань міської ради та засідань  виконавчого комітету, 

а також нарад, які проводяться керівництвом. 

3.24. Повідомляє депутатів міської ради, членів постійних комісій міської 

ради та членів виконавчого комітету про дату та час пленарних засідань міської 

ради та засідань виконавчого комітету. 

3.25. Здійснює друкування, копіювання, тиражування та розсилання 

документів виконкому та рішень міської ради. 

3.25. Веде журнал телефонограм. 

3.26. Співпрацює з ветеранською організацією. 

3.27. Періодично, за участю відповідних працівників (за їх згодою), 

проводить перевірки в відділах міської ради щодо стану виконавської 

дисципліни. 

 

ІV. Права загального відділу 

Загальний відділ має право: 

4.1. Вносити на розгляд міського голови проєкти рішень міської ради, 

рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доповідні записки 

з питань, що належать до компетенції відділу. 



4.2. Знайомитись із станом діловодства у відділах, управліннях міської 

ради і її виконавчого комітету, вимагати виконання встановлених правил роботи 

з документами. 

4.3. За погодженням з керуючим справами виконавчого комітету залучати 

спеціалістів відділі, управлінь та інших виконавчих органів міської ради для 

вирішення питань, пов'язаних з виконанням покладених на відділ завдань. 

4.4. Одержувати у встановленому порядку від відділів  виконавчого 

комітету міської ради  дані, документи, матеріали, інформацію, необхідні для 

використання в роботі та виконання покладених на загальний відділ завдань. 

4.5. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у 

випадках порушення встановленого порядку. 

 

V. Організація роботи загального відділу 

5.1. Структура, чисельність працівників загального відділу визначаються 

штатним розписом міської ради , що затверджується рішенням міської ради в 

межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників виконавчого 

комітету . 

5.2. Загальний відділ очолює начальник, у разі його відсутності -  обов'язки 

виконує посадова особа, відповідно до розпорядження міського голови. 

5.3. Начальник загального відділу та працівники відділу призначаються на 

посаду та звільняються з посади міським головою. 

5.4. Службові обов'язки працівників загального відділу визначаються 

посадовими інструкціями, які затверджуються розпорядженням міського голови 

за поданням начальника загального відділу. 

5.5. Робота загального відділу планується на  квартал на основі планів 

роботи міської ради, виконавчого комітету, доручень міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету, завдань відділу. 

5.6. Загальний відділ взаємодіє з іншими відділами виконавчого комітету 

міської ради. 

5.7. Інформація, відомості, які не передбачені офіційною статистичною 

звітністю, запитуються загальним відділом з інших відділів виконавчого 

комітету міської ради лише з дозволу міського голови, секретаря міської ради 

або керуючого справами виконавчого комітету. 

5.8. Діловодство загального відділу ведеться згідно з номенклатурою справ 

виконавчого комітету міської ради. 

 

VI. Начальник загального відділу 

6.1. Здійснює керівництво діяльністю загального відділу та організовує 

роботу відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

відділ завдань і функцій. 

6.2. Забезпечує виконання планів роботи загального відділу та виконавчого 

комітету з питань, що стосуються відділу, доручень міського голови, секретаря 

міської ради та керуючого справами виконкому. 



6.3. Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, забезпечує 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої 

дисципліни. 

6.4. У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, 

переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладення 

стягнення, погоджує надання їм відпусток. 

6.5. Координує у встановленому порядку роботу загального відділу з 

іншими відділами виконавчого комітету міської ради. 

6.6. Вносить на розгляд міського голови проєкти рішень міської ради та 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, пропозиції та доповідні 

записки з питань, що належать до компетенції загального відділу. 

6.7. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету, консультативних, 

дорадчих та інших органів виконавчого комітету, нарадах, семінарах. 

6.8. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. 

6.9. Представляє загальний відділ у державних установах та громадських 

організаціях. 

6.10. Начальник загального відділу повинен мати: 

- вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста; 

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах 

державної служби або досвід роботи  на керівних посадах організацій, установ, 

підприємств незалежно від форм власності не менше 2-х років. 

6.11. Загальний відділ має круглу печатку з відтиском «Загальний відділ»  

та штамп «Одержано», «Згідно з оригіналом», «Кутовий» штамп міської ради. 

 

VII. Відповідальність загального відділу 

7.1. Начальник і працівники відділу несуть дисциплінарну 

відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання 

функцій, покладених на відділ в межах і порядку, визначених чинним 

законодавством та посадовими інструкціями. 

 

VIII. Заключні положення 

8.1. Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації 

працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами 

оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також 

законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами. 

8.2. Припинення діяльності загального відділу здійснюється відповідно до 

чинного законодавства на підставі рішення Липовецької міської ради. 

8.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

 

 

 

Секретар міської ради     Олеся НАЗАРЕНКО  


