
Додаток
Затверджено
рішенням №61-3/2020 від 24.12.2020 року 
третьої сесії VIII скликання 
Перегінської селищної ради 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційної, інформаційної роботи та документообігу

1. Загальні положення
1.1 Відділ організаційної, інформаційної роботи та документообігу виконавчого 

комітету Перегінської селищної ради (далі -  Відділ) є структурним підрозділом 
виконавчого комітету селищної ради. Відділ утворюється рішенням Перегінської 
селищної ради.

Відділ у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а також 
підпорядкованим селищному голові та виконавчому комітету селищної ради.

1.2 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами 
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 
України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями 
Перегінської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями 
виконавчого комітету селищної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 
актами.

1.3. Селищна рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації 
працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, 
сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, 
законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими 
посібниками, літературою з діловодства, а також доступом до електронних інформаційних 
баз.

1.4. Положення про відділ, структура, штатна чисельність затверджується 
рішенням селищної ради.

1.5. Відділ не є юридичною особою.
2. Основні завдання та функції Відділу

-  забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами в селищній 
раді на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої 
технології роботи з документами та скорочення їх кількості;

-  розробляє інструкції з діловодства для установи та підвідомчої мережі, номенклатури 
та описи справ установи і типові номенклатури для підвідомчої мережі;

-  організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує 
документальне й організаційно-технічне обслуговування роботи колегіальних органів;

-  організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування документів;
-  здійснює приймання, реєстрацію, облік, зберігання, оперативний пошук, доставку 

документів, інформування за документами;
-  забезпечує ведення діловодства в електронній формі із застосуванням кваліфікованого 

електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої 
електронної позначки часу;

-  надання методичної допомоги структурним підрозділам селищної ради в організації 
роботи з веденням діловодства;

-  інформування селищного голови про стан виконання документів структурними 
підрозділами селищної ради;

-  підготовка проектів розпоряджень і доручень голови, що належить до компетенції 
відділу;

-  організація в селищній раді доступу до публічної інформації;
-  забезпечення щорічної підготовки аналітичної доповіді про стан роботи відділу зі 

зверненнями громадян, стан діловодства та розміщення інформації на веб-сайті ради;
аналіз практики діяльності органів місцевого самоврядування, підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи виконкому;



-  організовує роботу з пропозиціями, заявами та скаргами громадян;
-  забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих 

питань, що надійшли до селищної ради з метою оперативного вирішення порушених у 
них проблем;

-  забезпечення належної організації особистого прийому громадян, у тому числі 
виїзного, селищним головою, його заступниками та керуючим справами;

-  проведення аналізу письмових і усних звернень;
-  розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз'яснень, прийом громадян з 

питань, що належать до компетенції відділу;
-  здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами селищної ради актів 

та доручень Президента України. Кабінету Міністрів України, актів міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень, протокольних 
доручень за підсумками засідання колегій обласної та районної державних 
адміністрацій та реагування на запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад (далі - документи), а також аналіз причин порушення строків 
виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

участь в організації контролю за реалізацією рішень ради та її виконавчого 
комітету;

контроль за виконанням доручень селищного голови, заступників селищного 
голови, керуючого справами;

-  здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які 
надійшли до селищної ради;

-  контролює якість підготовки та оформлення документів, їх своєчасне виконання в 
установі, вживає заходів щодо скорочення 6греків проходження і виконання 
документів, узагальнює і аналізує дані про хід і результати цієї роботи;

-  організація проведення колегій, нарад за участю селищного голови та його 
заступників, їх документаційне та технічне забезпечення;

Обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки у апараті селищної 
ради та її виконавчих органах (комітеті), забезпечення функціонування та 
адміністрування веб-сайту селищної ради (громади);

-  підготовка необхідних матеріалів за поданням селищного голови, секретаря 
селищної ради, заступників селищного голови, керуючого справами виконкому, 
керівників підприємств, організацій, установ громади щодо нагородження заслужених 
людей громади селищної ради нагородами місцевого, обласного та державного рівня, 
ведення відповідного обліку;

-  забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних 
даних» в межах компетенції відділу;

-  оприлюднення інформації про діяльність виконавчого комітету селнщноїради 
відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації// з 
питань, що належать до компетенції відділу;

3. Права відділу
Відділ має право:
3.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів селищної 

ради, установ, організацій селищної ради інформацію, необхідну для виконання 
покладених на нього завдань.

3.2. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до 
його компетенції.

3.3. Проводити аналітичну роботу з питань, що належать до компетенції відділу.
3.4. Інформувати селищного голову у разі покладення на відділ виконання 

завдань, що не належить до його функцій чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли 
відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні 
для вирішення порушених питань.



3.5. Брати участь у роботі пленарних засідань селищної ради та виконкому, 
семінарів, нарад та інших заходів з питань, що входять до його компетенції. Залучати до 
підготовки засідань виконавчого комітету працівників інших структурних підрозділів 
селищної ради. її виконавчого комітету.

3.6. Здійснювати контроль за дотриманням структурними підрозділами селищної 
ради, підприємствами, організаціями, установами селища вчасного і якісного виконання 
звернень фізичних та юридичних осіб, інших контрольних документів згідно термінів, 
встановлених чинним законодавством. Інформувати виконавчий комітет про факти 
виявлених порушень.

3.7. Вимагати від організацій комунальної форми власності надання інформації у 
вигляді довідок, пояснень, статистичних, аналітичних та інших матеріалів про усні та 
письмові звернення фізичних та юридичних осіб, які надійшли безпосередньо в 
організації, або направлені на виконання керівництвом селищної ради.

3.8. Вносити селищному голові пропозиції щодо підвищення кваліфікації 
працівників відділу.

3.9. Отримувати від працівників апарату селищної ради, виконавчого комітету та 
структурних підрозділах виконавчого комітету усні та письмові пояснення з питань, які 
виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4. Керівництво Відділу та працівники
4.1. Начальник призначається на посаду селищним головою на конкурсній основі. 

Припинення виконання посадових обов’язків здійснюється згідно з діючим 
законодавством У країни.

4.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту 
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, 
на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

4.3. Працівники Відділу відповідно до вимог чинного законодавства України 
призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою на конкурсній основі 
та у порядку, визначеному законом України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

4.4 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, 
які розробляються начальником Відділу.

Посадові інструкції затверджується селищним головою.
5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами селищної ради

Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради з питань:
-  Підготовки матеріалів щодо виконання план) заходів ради;
-  Здійснення організаційного забезпечення проведення заходів виконавчого комітету;
-  надання методичної допомоги структурним підрозділам селищної ради в організації 

роботи з веденням діловодства;
-  Участі у підготовці та проведенні урочистих і святкових заходів, організації участі в 

них делегацій від населених пунктів у межах повноважень відділу:
6. Заключні положення

6.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
відділами, управліннями та секторами селищної ради, виконавчого комітету, а також з 
підприємствами, установами, організаціями комунальної власності Перегінської селищної 
ради.

6.2. Відділ утримується за рахунок селищного бюджету.
6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому 

для його прийняття.
6.4. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється селищною радою відповідно 

до вимог чинного законодавства України.

Секретар селищної ради О.Красілич


