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виконавчий
пiдконтрольним та

комlтет е
пiдзвiтним,

РОЗДШ 1. ЗАГАJIЬНI ПОЛОЖЕНIIЯ

Стаття 1. Виконавчi органи MicbKo[ ради
Виконавчими органами Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi (далi

- виконавчi органи) е i-i виконавчий KoMiTeT, управлiння, вiддiли та iншi
cTpyKrypHi пiдроздiли.

Виконавчий KoMiTeT Лозiвськоi MicbKoT ради Харкiвськоi областi (далi -
виконавчий KoMiTeT) - орган, який вiдповiдво до Констиryцii Украihи та Закону
Украihи <Про мiсцеве сЕlмоврядування в УкраiЪil> створюеться мiською радою
для здiйснеНня повноваЖень, щО наJIежатЬ до вiдання виконавчих органiв
мiських рад, визначених Законом УкраiЪи <Про мiсцеве самовряд/ваЕня в
УкраiЪil> та iншими законами.

Виконавчий KoMiTeT, створюеться Лозiвською мiською радою XapKiBcbKoi
областi (далi - мiською радою) на перiод i-i повноважень. Пiсля закiнчення
повнова)кень ради виконавчий KoMiTeT здiйснюе своi повнов€DкеншI до
сформування нового сктrаду виконавчого KoMiTeTy.

мlсько1
ним

повновЕDкень органiв виконавчоi влади - пiдконтрольний органаlrл викоцавчоi
влади.

Виконавчий KoMiTeT е юридиЕIною особою, мае гербову печатку, мае
ресстрацiйний рахунок (рахунки) в органах .Щержавноi п*"чrЬй.uпоi служби
УкраiЪи.

виконавчий koMiTeT на вимоry дегryтатiв звiryе перед радою про свою
робоry та iнформуе про неi мешканцiв MicTa.

Виконавчий KoMiTeT утворюеться у скrrадi мiського голови, його
заступникiв, сецретаря Micbkoi ради, керуючого справами виконавчого
комlтету, старост старостинських округiв MicbKoi ради, керiвникiв виконавчих
органiв, представникiв громадськостi, пiдприем".u, y"rurroi i органiзацiй MicTa.члени виконавчого koMiTery затверджуються мiською радй за noouro,
мiського голови.

Порядок дiяльностi виконzlвчого KoMiTery визначаеться Констиryцiею
УкраiЪи, Законом УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуванrrя в УIgаiЪi>>, iншими
законодавчими акт€lми, цим Регламентом.

Виконавчий KoMiTeT:
- попередньо розгляда€ проекти прогрЕlм соцiа.пьно-економiчного iкульцaрного розвитку, мiських цiльовrо< програм, мiсцевого бюджеry, проекти

рiшень з iнших питань, що_вносяться на розгляд мiськоi.ради; - - -J '
- координуе дiяльнiсть виконавчих органiв, пii.rриЬмст", уст.шов таорганiзацiй, що н.rлежать до KoMyE€uIbHoi власностi, засrцо<овуе звiти про

робоry ik керiвникiв;
- мае право змiнювати або скасовувати акти пiдпорядкованих йомувикоЕавчих органiв, а також ix посадових осiб;
- приймае рiшення з iнших питань та здiйснюе iншi функцii згiдно зчинним законодавством;

виконЕtвtlим органом
а з питаЕь здiйснення

ради, iй
делегованих
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очолюе виконавчий KoMiTeT мiський голова,

Безпосередню органiзацiю роботи виконавчого KoMiTery здiйснюе

керуючий справами викоцавчого KoMiTery MicbKoi ради,
Керуючий справами викон€tвчого комiтегу мiськоi ради:
- подае на затвердження виконавчого koMiTery плани роботи викоIIавчого

KoMiTeTy;
- кон,гроJIюе хiд пiдготовКи MaTepimriB Еа розгJUIд виконавчого KoMiTery;
- формуе вiдповiдно до положень цього Регламенту проект порядку

денного засiдання виконzlвчого KoMiTery;
- контроJIюе (вiдповiдно до вимог даного Регламенry) стан пiдготовки

питаЕь до розгляду на засiданнi виконавчого KoMiTery;
- вiзус проекти рiшень виконавчого KoMiTery пiсля ознайомленtul з

матерiалами, якi до них доJIr{аються;
- при необхiдностi повертае виконавцям проскти рiшень дIя

доопрацювання;
- знiмае з порядку денною плановi питання, якi пiдготовленi неякiсно або з

порушеннями Регламенry;
- погоджуе список запрошен}D( осiб на засiдання виконавчого KoMiTery,

подае його головуючому на засiданнi перед його початком;
- забезпечуе доведеннrI рiшень викоIIавчого KoMiTeTy до виконавцiв;
- у встановлеIrому порядку надае зацiкавленим особам iнформацiю щодо

прийнятих рiшень;
- контролю€ хiд виконання рiшень виконавчого KoMiTeTy;
- виконуе iншi обов'язки, покпадеЕi на нього мiським головою або

виконавчим KoMiTeToM.
У разi вiдсутностi кер5почого справами викон€вчого KoMiTery MicbKoi ради

його обов'язки за розпорядженням мiського юлови виконус один iз засryпникiв
мiського голови з питань дiяrrьностi виконавчих органiв ради.

Головною посадовою особою Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi
громади с Лозiвський мiський голова, який очолюе виконавчий KoMiTeT MicbKoi
ради, головус на засiданнях Micbkoi ради та виконуе на постiйнiй ocHoBi iншi
повноваження, передбаченi Законом УкраiЪи "Про мiсцеве самовряд.вЕIIIIIя в
УкраiЪi".

Стаryс, повноваженНя, порядоК обранrrЯ (призначення), формування,
принципи та гарантii дiяльностi викоIlавчих органiв та ik посадьвих осiб
визначаються чинним законодавством Украi'ни, цим Регламентом,
положенIuIми про вiддiли та управrriння Micbkoi ради та iншими нормативними
актами.

стаття 2. Поняття Регламенry виконавчих органiв Лозiвсько[ Micbkoi
ради XapKiBcbKoi областi

регламент виконавчих органiв Лозiвськоi Micbkoi ради xapkiBcbkoi областi
(да-шi - Регламент) е основним док).ментом, який визIIачае
органiзацiйно-процедурнi питаЕюI дiяльностi виконавчI,D( органiв MicbKoi ради,що затверджуеться з метою забезпечення здiйснення ними покJIадених
повнов€l)кеЕь i впорядкуваннrI докуr,IеЕтуванЕrI управлiнськоi дiяльностi.
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Регламент розроблений на ocHoBi чинного законодавства Украi'ни та

визначае механiзм органiзацii взаемодii мiського голови, викоЕавчого KoMiTery
та iнших виконавчих органiв Micbkoi ради щодо реалiзацii власних повноважень
та делеговалих повновЕDкеIIь, визначених Законом Украiни <Про мiсцеве
самовряд/вання в УкраiЪi>>.

регламент визначае порядок органiзацiйного, дочrмеЕтальЕого,
iнформацiйного забезпечення дiяльностi мiського голови, виконавчого KoMiTery
та iнших виконавчих органiв MicbKoi ради.

Стаття 3. Напрямки дiяльностi виконавчого KoMrтery
Регламент передбачае механiзм здiйснення

викоIlавчого KoMiTeTy:
тЕжих напрямкiв дiяльностi

- шIануванIrя i органiзацiя роботи виконавчого KoMiTery;
- органiзацiя взасмодii виконавчого KoMiTery з a"р"rорi-""ою громадою

м. Лозова, мiською радою, ij постiйними комiсiями,-дефurur" мiЁькоi ради,дец/татськими групами та фракцiями, з iншими виконавчими органами Micbkoi
ради, органами державноi влади;

- оргапiзацiя роботи з кад)€lми;
- органiзацiя роботи з нагородними доч/ментами;- органiзацiя роботи З доý/ментаI\4и та здiйспення контроrпо за ixпроходжешuIм i виконанням;
- iншi напрями, передбаченi цим Регламентом.

Стаття 4. Розгляд питань у виконавчих органах MicbKoi радпРозгляд питаЕь у викоЕавчID( оргацах MicbKoi ради, що вiдцосяться до iiповноважень, проводиться. мiським головою, викоцавчим KoMiTeToM MicbKoi
ради, секретарем MicbKoi ради, першим засц/пIrиком мiського голови,заступникаl\4и мiського голови з питань дiяльноЙ 

""*o"u"""* op"u"iB ради,керуючим справами викоЕавчого koMiTery Micbkoi ради, керiвниками iншlп<виконавчих органiв MicbKol ради, вiдповiдними посадовими та сrrужбовимиособапrи виконавчих органiв MicbKoi ради.

РОЗДЛ 2. IUIАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОIIАВIIИХ
оргАнIв лозIвськоi MrcbKoi рАд4 

_-.--

Статгя 5. fIлапуванпя роботи впконавчого KoMiTery.
Робоry виконавчого KoMiTery органiзовуе мiський 

"ono"u.виконавчий koMiTeT та iцшi вйконавчi'оргаци Micbkoi ради будують своюробоry на ocHoBi перспективЕих фiчних), i.uup.*u""*, а у разi потреби -оперативIrих (мiсячних) гrланiв робЬти. З метою координацii роботи вiддiлiв,управлiнь, iншrл< виконавчих органiв Micbkoi ради, скJIадаеться щотижневийплан роботи.
Перспективний (рiчний) план роботи мiстить перелiк найбiльш вЕDкJIивихпитаЕь життедiяльностi MicTa та управлiння .и"й* ;;й;;"м, щовносяться на обговоренця до виконавчого KoMrTeTy iз зазначенпям дати ixрозгляду, викоЕавчих органiв або осiб, вiдповiдальних за пiдгото"п.у ,"ruoo
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(виконавця i спiввиконавцiв). f[пан також вкJIючае перелiк основIIих
органiзацiйних та iншrлr заходiв, що проводяться виконавчим KoMiTeToM та
iншими виконавчими органами MicbKoi ради.

Стаття б. Плани роботи виконавчпх органiв MicbKoi радп
ffпани роботи виконавчих органiв розробJuIються вiдповiдно до положеЕь

цих виконавчшr органiв та з урuIхуванням пропозицii мiського голови, першого
заступника та заступникiв мiського голови з питalнь дiяльностi виконавчID(
органiв ради, керуючого справЕlми виконавчого KoMiTery MicbKoi ради, детгутатiв
MicbKoi ради та затвердя(уються керуючим справами виконавчого KoMiTery
MicbKoi ради або заступниками мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
opraHiB ради вiдповiдно до розподirry обов'язкiв.

,Що тшанiв роботи виконавчих органiв вкIIючЕlються:
- aKryarrbHi питаннJI, пов'язанi зi здiйсненням заходiв iз соцiально-

економiчного розвитку MicTa, функцiонуванням галузей господарського
комплексу та розв'язання проблем у соцiшlьнiй сферi;

- перелiК aKTiB Президента УкраiЪи, КабiнетУ MiHicTpiB Украiни,
центрапьних органiв виконавчоi влади, розпоряджень голови обласнот
державноi адмiнiстрацii, хiд виконання яких розглядатиметься в порядку
контролю;

- питанIuI IIланувalння у сферi ефективного наданнrI адмiнiстративних
посJryг споживачам.

З метою скJIаденнrI щотижнев,D( планiв роботи керiвники управлiнь,
вiддiлiв та iнших cTpyKTypHI,D( пiдроздiлiв, подzlють до органiзацiйного вiддilry
апарату виконавчого KoMiTery MicbKoi ради (далi - органiзацiйний вiддiл)
погодженi з вiдповiдниМи заступниками мiськогО голови пропозицii до IшаIIу
заходiВ на тиждеЕЬ - щочетверГа ( до 12-00 год.) за-формою згiдно з
додатком 1.

Органiзацiйний вiддiл отримуе, узагальЕюе i направляе гшани роботищоп'ятницi на затвердженнrI керуючому справ€rми викоЕавчого KoMiTery
MicbKoi ради.

Статгя 7. Плани роботи впконавчого KoMiTery
Перспекгивний фiчний) план роботи викончIвчого KoMiTery формуеорганiзацiйний вiддiл вiдповiдно до шIану роботи MicbKoi ради 

'на 
oc'oBi

пропозицiй мiського голови, секретаря мiськоi рчд", .r"р-Ъ.о .uary.rrr"*u
мiського голови, засryпникiв мiського голови з питань дiяльностi виконавчI,D(
органiВ ради, керуIоЧого справамИ викоЕавчогО KoMiTery MicbKoi ради, депугатi"мiськоi ради.

ПропозицiТ до перспективного плаЕу роботи виконавчою KoMiTery
направJUIються вiддiлами, управлiннями, комiтетами та службами доорrанiзацiйного вiддiлу за особистими пiдписами керiвникiв Ъ"*оrrч"rr*
органiв не пiзнiше нiж за 25 днiв до початку року.

,_,л_*I|_:"о."цii до перспективною orrury рБбо"" виконавчого KoMiTery маютьмlстити:
1) визначення питань, що пiдлягають розгляду;



9
2) надання мотивiв та обrрунryванrrя необхiдностi внесення

питань на засiдання викоIIавчого KoMiTeTy;
3) визначенrrя виконавчих органiв та осiб, вiдповiдальних за пiдготовку

питаннJI (виконавцiв, спiввиконавцiв);
4) строки розгляду питання.
Органiзадiйний вiддiл узагЕIльнюе пропозицii до плану роботи, що

надiйшли, готуе проект перспективного плану роботи у встановленому цим
Регламентом порядку.

проект перспективного плану роботи виконавчого koMiTery не пiзнiше нiж
за 20 днiв до кiнця року направляеться на погоджеIIнJI MicbKoMy головi та iншим
членам виконавчого koMiTery i доопрацьовуеться з урахуванIrям отриманих
зауважень. Зага_тrьний строк перебування плану на поюдженнi, вктпочаючи
строк дJIЯ вр.D(уваннЯ заув€IжеЕь, не може перевищувати l0 днiв.

За вiдсутностi погодженrrя остаточне рiшення про вкJIючення питЕ.нIUI в
план роботи виконавчого KoMiTeTy приймае мiський голов€!.

Пiсля доопрацюванЕя проекту плаrry роботи оргалiзацiйний вiддiл гоryе
проект рiшення виконавчого KoMiTery про затверджеЕнrI плаIту роботи та
вносить його на останне засiдання викоЕавчого KoMiTery u .rЬпЬр"дrr"оrу
плановому перiодi в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Стаття 8. Викrrючепня питанЕя з плаЕу роботпУ випадку, якщо питанця, заплановане до обговорення на засiданнi
виконавчою KoMiTeTy, не може бути своечасно BIIeceIle ubo arроarоrrуеться довикJIюченЕя з ILпaHy, виконавчий орган або особа, вiдповiдшrьна
пiдготовку (виконавець, спiввиконавцi), не пiзнiше нiж за l5
заплановаrrоi дати звертаються до мiського голови в письмовiй
обЦрунтованою пропозицi€ю перенести розгJIяд питанIUI на iнший с

за його
днiв до
формi з
трок або

зняти його з обговорення. Одночасно вцосить
iншого питЕrншI на замiну того, що знiмаеться.

ся пропозицiя про обговорентrя

Затверджена резолюцiею мiського голови пропозицй щодо викJIючення
питаннrI з плану направJUIеться
вiдповiдних змiн.

до органiзацiйного вiддiлу для внесенпя

Стаття 9. Плапування дiяльностi виконавчих органiв з пiдготовки
про€ктrв регуляторнпх aKTiB

fIпанування дiяльностi викоЕавчих органiв MicbKoT ради з пiдготовкипроектiв реryJUIторних aKTiB здiйснюu.ua" a ур*уванЕям вимог статгi 7 ЗаконуУкраiни <Про засади державноi р"ry*rорЙ пЬлiтики у "6"рi-.о..rодарськоiдiяльностir>.

Стаття 10. Здiйснення коптролю за впконанпям плану роботпЗагальний коIrтроль за викоЕаншIм перспективного плаIIу роботи здiйснюекеруючий справами викоЕавчого KoMiTery MicbKoi р"о" ".Jо"й',u .,"р""
органiзацiйний вiддiл.

Контроль за виконанням плану роботи виконавчого KoMiTery, пiдготовкоюi наданrrям MaTepiarriB дrr" об.оuЬреЕня Еа- lасiдацнi 
""*o"uJ"o.J KoMiTery
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здiйснюеться керiвниками вiдповiдних вiддiлiв, управлiнь та служб MicbKoi

ради та виконавцями прийнятого рiшення.
Узагальнення та аншtiз iнформацii про викоЕання плtlну роботи

виконавчого KoMiTery покJIадаеться на керуючого справами викоцавчою
KoMiTery MicbKoi ради, який доповiдае MicbKoMy головi про хiд виконання плану
роботи.

РОЗДIЛ 3. ПОРЯДОК ПIДОТОВКИ ЙПРОВЕШННЯ ЗАСЦАНЬ
ВИКОНЛВЧОГО KOMITETY MICьKOI РДДЛ

Стаття 11. Ск.пикання засiдапь викопавчого KoMiTery
Основною формою роботи виконавчого KoMiTery е його засiдання.

Засiдання виконавчого KoMiTeTy скJIикаються мiським головою, а у ви,'адках,
передбачених ст. 5З Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi'',
першим заступником мiського голови.

засiдаrrrrя викоIIавчого koMiTery проводяться кожний другий та четвертий
BiBTopoK мiсяця о 10-й годинi, у разi необхiдностi мiсiкий голова може
скJIикати позачергове засiданrrя виконавчого KoMiTeTy.

Формуванrrя порядку денного позачергового засiдання та пiдготовка
проектiв рiшень може здiйснюватися в день проведеЕня цього засiданrrя.

засiдання викоЕавчого koMiTery с правомочними у разi, якщо в них бере
}л{асть бiльше половини вiд загального скJIаду 

""*о"аuчо.Ъ KoMiTery.

Стаття 12. Пiдготовка питаць на засiдапня виконавчого KoMiTeTyне пiзнiше нiж за 10 днiв до засiдаrтня виконавчого koMiTeтy виконавцем,вiдповiда,пьним за пiдготовку питацшI, може розроб.тrяr"a" роОо.r"t .rou*пiдютовки засiдання, який передбачае скJIад KoMicii з пiдго"о"*" i"r*", строкипiдготовкИ необхiдниХ матерiа.пiВ i наданнЯ ix до вiдповiднюr викопавчихорrанiв та iцше.
пiдготовка питань на засiдання викоЕавчого koMiTery здiйснюетьсязасцшниками мiського голови, керуючим справами виконавчого KoMiTeryMicbKoi ради, керiвниками управлiнi, вiддiлiв, i"-r* 

"rру*ffiЙ^"rriдро.дiпi"MicbKoi ради, керiвниками комунalльЕих пiдприемств MicTa. Дя пiдготовкипитЕlIIь можуть зал)латися фахiвцi пiдприемств, устаIIов та органiзацiй,представIrики громадських органiзацiй, полiтичних партiй, pyxiB.
.Щовiдки, про€юи рiшень з основних пита}

ocIIoBIloMY засiданпi u"*o"u""o"o KoMiTery, ;Ж".;.ffi;:ffiНТffi#
до вiддi"тry з питань дiловодства та зверЕеЕь громадяIr апарату викоЕавчогоKoMiTery MicbKoi ради (да-пi - вiддiл з .r"ru"u дiпо"од"r"u та зверЕень громадян)пе пiзнiше нiж за 5 днiв до дня засiдання.

iIлени викоцавчого koMiTery не пiзнiше нiж за два днi до засiдання повиннiбути ознайомленi вiддiло, , .r"ru"" оПЬ"оо"rrч та звернеЕь rромадяп iзпорядком денним i матерiалами з ycix питань, що виносяться на розгляд.
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Стаття 13. Сповiщення, присутнiеть та ре€страцiя на засiданнях
виконавчого KoMiTeTy

В засiданнi виконавчого KoMiTery MicbKoT ради беруть участь викJIючно
члени виконавчого KoMiTery, особи, що обов'язково запроцIуються до yracTi та
особи, що загц)оrrц/ються виконавцем у порядку, передбаченому цим
регламентом.

Склад уrасНикiв розгляДу питаIIнЯ на засiданнi викоЕавчого KoMiTeTy
визначаеться керiвником пiдроздirry, що готував питання та узгоджуеться з
мiським головою.

списки запрошених iз зазначенrrям прiзвища, iм'я та по-батьковi, посади,
пiдписанi керуючим справами виконавчого koMiTeTy Micbkoi ради, передаються
до вiддiлу з питаЕь дiловодства та звернеЕь громадян.

Сповiщення про час засiдання виконавчого KoMiTeTy здiйсшоють:
членiв виконавчого KoMiTery - органiзацiйний вiддiл;
запрошених осiб

розгJIяду.

керiвники пiдроздiлiв, якi ютрали питаЕня до

Реестрацiю учасникiв здiйснюе органiзацiйний вiддiл.
Данi щодо

KoMiTery.
реестрацl1 вносяться до протокоJry засiдання виконавчого

стаття 14. Права та обов'язкп членiв виконавчого
запрошепих осiб пiд час проведення
викоцавчого KoMiTeTy

!Lпени виконавчого koMiTery пiд час проведенЕrI засiдання виконавчого
KoMiTery маютЬ пр€rво: братИ у{атЬ в обговореннi Bcix питчlнь, що
розглядаються на засiданнi; вносити пропозицii до проекту рiшення;пропонувати перенесення розгляд/ питань у випадку необхiдностi значного
доопрацюваншI проектУ рiшення; вимагати вiд виконавцiв, доповiдачiв(спiвдоповiдачiв) та запрошених осiб роз'яснень з питань, якi розгляд,uоться,ставити iM питадня.

KoMrTery та
засiдання

Запрошенi особи на засiданнi викоЕавчого KoMiTery мають право: брати
r{асть в обговоренцi винесеного питаннrI; давати довiдки a i""urr", що
розгJIядЕtються, ставити питаЕнrI доповiдачу (спiвдоповiдачу).

Статгя 15. Порядок проведенпя засiдань впконавчого KoMiTery
ЗасiданнЯ виконавчогО KoMiTery вiдкривае та веде мiський .ooo"u, а в разiйого вiдсутностi чи неможливостi 

"ипонч"н, 
ним cBoix .rourrou*"ru: перший

застушlик мiського голови. особа, що вiдкривае та веде засiдання виконавчою
KoMiTery, е головуючим на засiданнi.

Засiдання виконавчого KoMiTeTy е вiдкритим. У разi необхiдностi
виконавчий KoMiTeT приймае бiльшiстю голосiвЪiд .u.u,ru"Й скJIаду рiшенняпро проведення закритого засiдання.

Порядок розмiщен
засiданнi виконавчого
головуючого.

rrя присутнiх на засiданнi визначаеться голов)дочим. На
KoMiTeTy HixTo не може виступати беi дозволу
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У разi порушення порядку присутнiми на засiданнi
виконавчого KoMiTeTy особами, вони за розпорядженням головуючого
повиннi з€lлишити запцr засiдань. У разi невиконання розпорядження
головуючого, ix мае бути випроваджено.

MicbKoMy головi, першому заступнику, заступникам мiського голови з
питань дiяльностi виконавчI,D( органiв ради, керуючому спрarвами викоЕавчого
KoMiTery MicbKoi ради та iншим членам виконавчою KoMiTery перед початком
засiдання виконавчого koMiTery пiсля реестрацii у встановленому порядку
Еадаеться комплект докуt,tентiв :

1) повний KoMIuIeKT проектiв рiшепь;
2) копii пояснювЕuIьних записок до проектiв ( за наявностi);
3) копii довiдкових матерiа_пiв( за наявностi).

Стаття 16. Права головуючого на засiданнi
Головуючий на засiданнi:
l) вiдкривае та веде засiдання, оголошуе перерви;
2) виносить на обговореню{ питаншI з порядку денного засiдання;
3) органiзовуе розгляд питЕtнь;
4) надае слово для доповiдi (спiвдоповiдi), виступу, довiдки, оголошус

IIаступЕого промовця (доповiдача або спiвдоповiдача);
5) забезпечуе дотримаЕня положень цього Регламенry BciMa присутнiми на

засiданнi, дае вказiвки про випровадження осiб, що порупryють порядок, iз зали
засiдань;

б) ставить у разi необхiдностi запитання доповiдачам (спiвдоповiдачам).

СтаттЯ 17. ТривалiСть висryпiв на засiданнi виконавчого KoMiTeTy
на засiданнi виконавчого koMiTery час дIя виступiв встановлюеться

головуючим i, як прави.rrо, не повинен перевищr'вати для:
- доповiдi - 15 хвилин;
- спiвдоповiдi - 10 хвилин;
- висryпiв в дебатах - 5 хвилин;
-довiдок-3хвилин.

Стаття 18. Протокол засiдання виконавчого KoMiTeTy
Протоколи засiдань виконавчого KoMiTery оформЙються Еаступнимчином: основна частина протокоJry подiлясться на роздiли вiдповiдно допунктiв порядку денного, кожен роздiл протокоJry бУду..u." за формою:сJIухали - доповiдач - вирiшили.
.що протокоrry вносяться насryпнi данi: порядковий номер протоколу; датапроведенЕя засiдання; голов5rючий на засiданнi; зага.пьний 

"Ьuд ""*o"u""o.oKoMiTery; запрошенi особи; кiлькiсть присутнiх i вiдсутнь l| .*"uo""*,прiзвища, iм'я, по батьковi, порядок д"rr""Й засiданпя йпоrruurо.о- *orir"Ty;
доповiдачi та спiвдоповiдачi; запрошенi, якi висryпають iз зазначен,D( питань.Протокол засiдання викоЕавчого KoMiTery виготовJUIеться вiддiлом зпитЕtнь дiловодства та зверцень громадяIr не пiзнiше з-х д;iв;;; frr"o""o,засiдання виконавчого KoMiTery, вiзуеться керуючим справ€lми виконавчого
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KoMiTeTy MicbKoi ради, начальником вiддirry дiловодства та звернень
громадян, начаJIьником юридиtIного вiддi.тry апарату виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради та пiдписуеться головуючим.

За правильнiсть записiв у протоколi засiдання викоЕавчого KoMiTery
вiдповiдае начапьник вiддirry з питань дiловодства та звернень громадян.

оформленi протоколи засiдань виконавчого koMiTery рееструються у
вiддiлi з пит€lнь дiловодства та звернень громадян в порядку зростаншI HoMepiB.

З кожного нового року нумерацiя починасться з початý/.
Протоколи засiдань виконавчою KoMiTeTy протягом 2 poKiB зберiгаються у

вiддiлi з питань дiловодства та звернень громадян, пiсля чого передаються до
архiвного вiддiлу MicbKoT ради.

t[лени виконавчою KoMiTeTy мають право ознайомитися з протоколом
засiданнЯ виконавчого KoMiTery. У випадку виrIвленшI у oporo*orri засiдантrя
виконавчогО KoMiTery розбiжностей, член виконавчого KoMiTery протягом
3-х днiв пiсля оформлення протокоJIу може зверIrутися iз зауваженrrями до
змiсry протоколу. Вiддiл з питань дiловодства та зверЕень |ромадян опрацьовуе
зауваження протягом 3-х днiв та надае cBoi пропозицi'i головуючому Еа
засiданнi виконавчого KoMiTery для пiдписаншI протокоJry з з€lпропонованими
змiнаrr,rи разi необхiдностi ii BHeceHIUI. Про результати розгляду зауважеЕь
заrIвник повiдомrrясться вiддiлом з питань дiловодства та звернень Iромадян.

роздл 4. Форм).вАнця порящу дЕнного зАсцАнIIя
ВИКОIIАВЧОГО KOMITETY

Стаття 19. Внесення пцтаць до розгляду па засiдапнях впконавчого
KoMrTeTy

Питанrrя Еа розгJIяд виконавчого KoMiTeTy вносяться:
1) мiським головою;
2) першим заступником мiського голови, керуючим справами та iншими

членами виконавчого KoMiTery;
3) секретарем мiськоТради;
4) засryпниками мiського голови;
5) керiвниками виконавчих органiв MicbKoi ради;
6) постiйними комiсiями MicbKoi ради;
7) керiвниками комунЕlльних пiдприемств.
ГIитання на засiдання викоЕавчого KoMiTery вносяться вiдповiдно доплану роботи та у разi виIIикненЕ;I необхiдпостi.

у разi виникнення необхiдностi розгляду на засiданнi викончlвчого
KoMiTeTy позаIUIанового питанIU{, iнiцiатор звертаеться з пропозицiею домiського голови або першого застуIIЕика (у p*i Ъiдсутностi ,ы;;; голови)
щодо вкпючентrя його до порядку дешlого з обlрунryванням доцiльностi таTepMiHoBocTi розгJIяду. За .rо.одж""н"м мiсьйо голови ТОо--1"р*о"озаступЕика (у рчзi вiдсутностi мiського голови), питаЕII'I вноситься до порядку
денного засiдання виконавчого KoMiTery.
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Стаття 20. Пiдготовка питань до включення в порядок денний

засiдання виконавчого KoMiTeTy
Пiдготовка питань для розгJlяду на засiданнi виконавчого KoMiTery

здiйснюеться зазначеЕими в ст. 19 Регламенry особами iз заrrученням
працiвникiв виконавчЕх органiв MicbKoi ради.

виконавець надае до вiддiлу з пит Iь дiловодства та звернень громадян
наступнi документи:
1) змвку про включеннJI питаншI в порядок денний iз зазначенrrям
доповiдача (спiвдоповiдача), осiб, що попередrьо записilлися для вистугry;
2) погоджений проект рiшення з вiзами;
3) пояснювальну з€lписку до проекry рiшенпя;
4) поюджений перелiк осiб, запрошених на засiдання;
5) реестр розсилки.

проект рiшення виконавчого koMiTeTy, довiдковi матерiаrrи, пояснюв€lльна
записка до проекту рiшення надаються до вiддiлу з питаЕь дiловодства та
звернеЕь |ромадяЕ не пiзнiше нiж за 5 днiв до засiдання виконавчого KoMiTery.В якостi доповiдача, як правиJIо, виступЕlють виконавцi - керiвнЙки
виконЕlвчID( органiв MicbKoi ради, чи особи, вiдповiдальнi за пiдготовку
питаншI.

При пiдготовцi найбiльш важJIивих питань житгедiяльностi MicTa, що
розгJIядЕIються на засiданнi виконавчого KoMiTery, виконавцi можуть вкJIючати
за вибором до списку виступаючих спiвдоповiдача - опонента iз числа.rrrенiв
виконавчого KoMiTeTy, деггутатiв MicbKoi ради, а також спецiалiстiв iншlл<
органiзацiй за ix попереднiм погодженrrям.

скrrад }^rасникiв розгляду питанюI на засiданнi визIIачаеться виконавцем та
затверджуеться мiським головою на нарадi з пiдготовки засiдання виконавчою
KoMiTery IIIJUI*.M нЕIкJIаденЕI вiдповiдноiрезоrпоцii 

"u.".p""l* щйро."-оупитаннrI.
На пiдставi пiдготовленИх проектiв рiшень та доданих до Еих матерiалiввикоIlавець передае проекти цих рiшень вiддilry з питаЕь дiловодства тазвернеЕь громадяII для фортчtування порядку деЕного засiдання виконавчого

KoMiTery.
Органiзацiйний вiддiл коIlтролюе BHeceHIUI до порядку денного питаЕIUI,передбаченi перспективним шIаном роботи в"конаuчого *orir"ry.

Стаття 2I. Пiдготовка про€кту порядку денного засiдапня
викопавчого KoMiTery

вiддiл з питань дiловодства ,u aфпarr" громадяЕ готуе про€кт rrорядкуденного засiданrrя виконавчого KoMiTery au пiд.r""о^n *туоiо-'-aправами
виконавчогО KoMiTery MicbKoi ради та подае його на розгJIяд MicbKoMy головi,членам викоIIавчого KoMiTery, не пiзнiше нiж за 5 днiв до .rро"aоarо ,асiданrrявикоЕавчого KoMiTeTy.

порядок денний засiдання виконавчого koMiTery Micbko' ради повиненмiстити порядковий Еомер, 
-iнформацiю 

про н€tзву питань, що пiдлягають
розгляд/, iм'я, прiзвище, по. батькЪвi та посаду доповiдача 

-(спiвдотlовiдача),

opieHToBHy тривалiсть доповiдей (спiвдоповiде?).
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Мiський голова погоджуе проект порядку денного IIlJUIxoM вiзувалня.

Пiсля отримання Bcix необхiдних погоджень вiддiл з питань дiловодства та

звернень громадян скJIадае остаточний проект порядку денною, який

пiдписуетьсЯ керуючиМ сцраваI\,Iи виконавчого KoMiTery MicbKoi ради та
оцрацьовуеться на нарадi у мiського голови з питань цроведенЕя засiдання дtя
винесення його на затвердженшI виконавчим KoMiTeToM.

Порядок денний засiдання виконавчого KoMiTery MicbKoi ради
затверджуеться виконавчим KoMiTeToM на кожЕому засiданнi.

Статгя 22. Черговiсть розгляду питань порядку денного засiдання
викоIlавчого KoMiTery

Порядок розгJIяду питань, що виносяться на засiдilнIлrl виконавчого
KoMiTery, обговорюеться IuIенами виконавчого KoMiTeTy р€вом з порядком
денним, який затверджуеться виконzIвчим KoMiTeToM на початку засiдання з

урахуваIIнr{м питань, вкJIючених до порядку денного додатково.

РОЗДШ 5. ПОРЯДОК ПЦГОТОВКИ (РОЗРОБЛЕННЕ ПРО€КТIВ
РIШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY

стаття 23. Порядок оформленпя проекту рiшенпя виконавчого
KoMiTeTy

у TekcTi рiшення виконавчого koMiTery припускаеться застос)rвання лише
загальноприйнrtтих та офiцiйно встЕlновпених скорочень. При використаннi
скороченЬ необхiднО дотримуватИся одномшriтностi В межах одЕого документа.

заголовок до тексту повинен бути стислим та вiдповiдати змiсry
документа.

Заголовок почина€ться з прийменника (<про> (про що рiшення).
ЗаголовоК до текстУ рiшеннЯ про BHeceHHrI змiн та доarоrrr""u до ранiшеприйнятого рiшення оформляеться наступним чином: ''Про внесення змiн до

рiшення (далi вкЕrзуеться дата та реестрацiйний (пфядковий) номер)''.
Заголовок до тексту видiляеться жирЕим шрифтом.

Проект рiшення виконавчого KoMiTeTy оформляеться на фiрмовому бланку
виконавчого KoMiTeTy встановленого зрчвка: <Рiшенця 

""поru"*Ъ.о 
пойraryо, уверхньому правому кутку якого великими лiтера.п,tи ЕакJIадаеться цаписdIPOСKT).

Текст проекry рiшення повинен мiстити заголовок, мотивувЕшьну та
резолютивну частини.

Мотивувальна частина проекlу рiшення повиIlна починатися словами:
<Керуючись... >, <ВiдповiдIrо до ... >. В цiй частинi робиться посиJIашUI IIанорми чинного законоДавства, що реryJIюють певнi правовiдносиЕи та
викJIадаеться необхiднiсть прийняття того чи iцшого рiшення.

мотивувальна частина проекту рiшення arou"rr"u бути викладеца коротко
та мiстити посиланю{ на норми Закону УкраiЪи <Про мiсцеве .чrJрйуu** u

lr1o__l']'],]_* 
iнших нормативних aKTiB щодо повноважень виконавчrл< органiв

':1щ]о.о самоврядуванюI у певвiй галузi та закiнчуватися словом<<BирпIIив> з двоцрапкою, якi видiляют"", *irprr"пл шрифтом.
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резолютивна частина проекту рiшення викJIадаеться в наказовiй або

дозвiльнiй формi. У цiй частинi вказуеться кому, якi саме та в якi строки
н€UIежить або дозволяеться виконати дii.

Резоrпотивна частина про€кту рiшення, як цравило, скJIадаеться з декiлькох
гryнктiв. Пiсля номеру кожного пуЕкту ставиться крапка i речення починаеться
з великоi лiтери. У випадку необхiдностi детмiзувати гryнкти, ix може бути
подiлено на пiдпункти. Пiдпункти в TeKcTi проекту рiшБння слiд оформляти
тiльки у випадку, якщо ix кiлькiсть не менше 2 (двЪх). Пункти (пiдггуrrкти)
проешу рiшення виконавчого koMiTeTy гругtylоться за ik значимiстю або в
хронологiчнiй послiдовностi розвитку теми документа.

Проект рiшеннll викон^вчого KoMiTery обов'язково повиIIен мiстити:- обцрунryвання необхiдностi його прийняття (реаlriзацiя власних або
делеюваЕих повноважеЕь викоЕавчих органiв мiсцевого сzrмоврядуванtul,
реаryванIrя на нормативно-правовi аrси органiв державноi влади, виконанЕrI
розпорядчих документiв викоIIавчого KoMiTery, видаЕих ранiше, виконанюI
доруrень керiвництва, необхiднiсть вирiшенrrя завдаць з управлiнrrя MicToM
тощо);

_ iнформацiю про виконаЕЕя розпорядчих документiв з цього гrриводу,
прийнятих ранiше;

- KoHKpeTHi завданюI на викоЕаннrI рiшенн.я виконавчого KoMiTery;- джерела фiнансування запропоЕованих дJIя затверджеЕюI змодiв,
джерела наповнеЕЕя бюджеry та позабюджетних фондiв;- точнi назви, посади та прiзвища з iнiцiатrами керiвникiв викопавчих
органiв та iнших посадових осiб, на яких покJIадаеться виконанЕrI дорr{ень.Якщо виконаrня рiшення одночасЕо покJIадено на декiлькох виконавцiв,основний виконавець вказу€ться першим, а Еа iнших спiввиконавцiв
покJIадаетьсЯ вiдповiдальНiсть за органiзацiЮ виконашUI K.EKp.THID( дорr{ень,про що зазначаеться в рiшепнi;

- строки виконанЕя дорrrеЕь або вiдповiднi графiки у разi довгостроковогоTepMiHy виконаЕня завдЕlнь;

. 
- вказiвку про визЕ€IЕня таким, що втратило чиннiсть рiшення виконавчого

KoMiTery або його окремих TryHKTiB, якщо прийняте рiшенrrя викrrючае дiю
ранiше прийнятого рiшення;
. - iнформацiю про осiб, на яких покJIадаеться контроль за викон€IнIUIм

рiшення та TepMiH виконаннrI;
- yci необхiднi вiзи та погоджеЕнrI.

. .щодаток до проекту рiшення е його невiд'емною частиною. За наявностi
декiлькох додаткiв ix rгуrиерують. Знак "ль" перед порядковим цомером додаткуне прост€IвJIяеться.

_СтаттЯ 24. Розробленця про€кту рiшеппя вцконавчого KoMiTeryпри розробленнi проекry рiшенrrя виконавчого koMiTery виконавецьповинеН особистО провестИ ретельниЙ аналiз на цредмет наявностi у проектi
рiшенrrя будь-яких невiдповiдн_остей та протирiч з чинЕим законодавством,
рiшеннями Micbkoi ради та i'i виконавчого koMiTeTy, прийнятими з даногопитаннrI ранiше.
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OKpiM зазначених дiй виконавець особисто забезпечуе наступне:
1) додержання правил скJIадаЕня проекту рiшення за встановленою

формою;
2) необхiднiсть та доцiльнiсть пiдготовки проекту рiшення:
3) повноry та чiткiсть викJIаденнrl в TeKcTi проекту рiшення питанЕя, що

виноситься на розгJIяд;
4) визнання такими, що втратили чиннiсть, скасування, змiни або

доповнення ранiше прийнятих рiшень викоЕавчого KoMiTery з питання, що
вноситься на розгJUIд;

5) наявнiсть у матерiалах проекту рiшення висновкiв iнших виконавчrас
органiв, BHeceHtUI зауважень та доповнень iнших виконавчих органiв та
посадових осiб, що брали участь у пiдютовцi та погодженЕi проекгу рiшенrrя;

6) pearrbHicTb визначеЕня TepMiHiB виконання дорr{ень, вказаЕих у проекгi
рiшення викон€Iвчого KoMiTeTy (з урахранням cTpoKiB, необхiдних дrя
поюджеЕIIя проекry рiшення, його розгJIя,ry на засiданнi виконавчого KoMiTery,
пiдписанrrя мiськr.пrц головою, набрання чинностi та спрямуванIuI для
виконанrrя).

стаття 25. Порядок погоджецня проекгу рiшеппя виконавчого
KoMiTeTy та його вiзуванпя

Погодження (вiзуванпя) проекту рiшення виконавчого KoMiTeTy
здiйснюеться його виконавцем. Пiд виконавцем проекту рiшення виконавчого
KoMiTery розумiеться посадова особа, якiй дtiно дор}пIеrrня органiзувати
пiдготовку проекry рiшення.

На проектi рiшення, виконавець отримуе погодження вiд:
1) керiвникiв iнших причетних виконавIIих органiв;
2) юридичного вiдцiлу апарату виконавчого KoMiTery MicbKoi ради;
3) засryпника мiського голови з питань дiяльностi u"*o"u".r"* органiв радивiдповiдно до розподirry обов'язкiв;
4) керуючого справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.

. За HMBHocTi в проектi рiшепrrя викон€tвчого KoMiTeTy фiнансових питань,
BiH обов'язково HaпpaBJUIeTbc я для погодженЕrI начЕrльнику фiнаrсового
управлiння.

Дщо у проектi рiшення е питанЕrI про створеншI та персонаJIьний скrrад

|9rlсii чи робочоi групи, дО складУ якrх u*л.ченi посадовi особи органiв
мIсцевого самоврядуванЕя, то 'rk кандидаryри обов'язково погодхq/ються з
вiдповiдним керiвником виконавчого органу.

. 
Погодження (вiзування) проекту рiшення керуючим справами виконавчого

KoMiTery MicbKoi ради е пiдставою дл, в-rюrеrr"я його до проекту гrорядку
денного засiдання виконавчого KoMiTery.

. Граничний строк перебування 
_проекry рiшенrrя виконавчого koMiTeTy навiзуваннi у кожноi посадовоi особи - 1 

-дЁнь, 
для погоджеIrюI юридщIЕим

вiддiлом - 2 днt.
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Стаття 2б. Вiзування проекту рiшенпя виконавчого KoMiTeTy

Проекти рiшень виконавчого KoMiTeTy пiдлягають обов'язковому

вiзувалню. Вiзування проекту рiшення скпадаеться з проставлення

уповIIоваженими особами вiзи. Вiза повинна мiстити особистий пiдпис особи,

що вiзуе док)rмент. У разi необхiдностi вказусться посада та проставляеться
дата вiзування. Наявнiсть вiзи уповноваженоi посадовоi особи юридичною
вiддiлу обов'язкова на Bcix без викrrючеЕцrl проектЕlх рiшення виконавчого
KoMiTery.

Безпосереднiй виконавець проекry рiшенrrя викоЕ€lвчого KoMiTery в кiнцi
останнього аркушу, вк€вуе свое прiзвище та Еомер свого сrryжбового телефоку.

Вiза простав.тrяеться як на лицьовiй сторiнцi, так i на зворотному боцi
останнього аркушу проекту рiшення, якщо Еа лицьовiй сторiнцi Еедостатньо
мlсця.

У разi HMBHocTi в уповноваженоi особи, що вiзуе проект рiшення,заувФкень та пропозицiй, про це у проектi рiшення робиться вiдмiжа
<<Iз зауваженнями, якi дод€lються>. У цьому випадку до проекту рiшення
додаються вiдповiднi письмовi зауваженIuI про якi при розглядi .rrrur* 

"uзасiданнi виконавчого KoMiTeTy iнформуе до.rо"iдu".
вiдповiдальнiсть за своечасне погоджеЕнrI проекту рiшення виконавчого

KoMiTery несе вiдповiдальний виконавець, що .riд.оry"аu 
"ро"*, рmЪоr"

Стаття 27. Порядок погодження проекту рiшення юридичнпм вiлцiлом
.Що юридичного вiц,цi.ry .rроuпЪ pi-"o" 

"rnbn 
uu.ro"o' KoMiTeryнаправляються лише пiсля ix погодженtUI з керiвниками iнrцих пiдроздiлiв, щобрали 1пrасть у пiдготовцi та погодженнi проекiу рiшенrrя.Проект рiшення з матерiа-тrами, ца пiдставi яких вiц розроблений,передаеться до юридичного вiддirry для ix перевiрки на вiдповiдн'iсЁчинному

законодавству Украiни та Регламенry
У разi, якщо дJUI перевiрки подч*r"" проскт рiшенrrя про внесенrrя змiнабо доповпень до iншого.пщЪну, разом з .rрЪ*rопл подаеться копiя рiшенrrя,до якого вносяться вiдповiднi змiни.
юридичний вiддiл пiд час опрацюваЕнrI проектiв рiшень виконавчогоKoMiTery перевiряе:
1) вiдповiдцiсть поданого проекту рiшення положенням КонститучiiУкрани та чиIlЕому закоЕодавству Украihиi

,r."а'о'#;:iДНiСТЬ 
ПОДаного проекту рiшення регламенry виконавчIФ( органiв

уповноважена посадова особа юридичного вiддiлу апарату виконавчогоKoMiTery MicbKoi ради погоджуе прос*i рiшенrrя, rrUIяхом вiзуванпя в порядку,встановлеЕому цим Регламентом.
У випадку невiдповiдностi проекту рiшення виконавчого KoMiTeryКонстиryцii УкраiЪи та чинЕому .uпо"одu""rЪI У*рф", дацому Регламенry,юридиrIним вiлцiлом апарату виконавчого *оrir.ry'rй;-й 

"'йЬ*r"""заувЕDкеЕIUI i пропозицii до проекту рiшентrя викоцавчого KoMiTery, якiвикJIадаються письмово, про що Hu.rpo"Kri робиться вiдповiдна 
"йй;.
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для розгляду на засiданнi виконавчого
KoMiTery без попереднього опраIцованЕя та погодженЕrI з юридичцим вiддiлом
апарату виконавчого koMiTery Micbkoi ради не доIryскаеться.

роздIл б. порядок приЙняття рIшЕнь викоIIАвчого
KOMITETУ MIcbKoi рА,щI

Статгя 28. Обговорення питань порядку денного засiдання
виконавчого KoMiTeTy

Рiшення виконавчого KoMiTery приЙмаютьСя пiсля ik обговоренrrя.
Обговоренrrя питаннjI на засiданнi виконавчого KoMiTery вкJIючае:
1) доповiдь, запитанцrI доповiдачевi i вiдповiдi ца них;
2) спiвдоповiдi (у разi необхiдностi), запитаншI спiвдоповiдачевi i вiдповiдi

на них;
3) плановi виступи;
4) висryпи осiб, яким було надано слово головуючим на засiданнi:
5) довiдки;
б) оголошення голов)aючим на засiданнi про припинення обговореI DI та

повiдомленrn" про кiлькiсть промовцiв, якi виступил" i зап"саrrис, на виступ;
7) уточнення та оголошенюI голов)/ючим на засiданнi пропозицiй, якi

надiйrшrи щодо обговорюваIIого питання i ставитимуться на голосування.
члени виконавчого koMiTery мi}ють право пi! час обговфння проекту

|1_-:1у 1"_о:"r, 
заувЕDкення та пропозицii щодо змiн та до.rоurЁr" до цроекту

рlшеннrl, а також заувЕDкення щодо порядку денного виконавчого KoMiTery.

стаття 29. Органiзацiя голосувапня ва засiданпях виконавчого
KoMiTery

Головуючий на засiданнi виносить Еа голосувацшI проект рiшенrrявиконавчого комiтегу, Участь у голосуваIIцi беругь ,inu*rn ,rr"rr" u"norr*.ro.o
комlтету.

Голосування може бути проведено без пiдрахунку голосiв за н.}явноюоtльшlстю голосlв.
головуючий на засiданнi пiдбивае пiдсуплки обговореного проекту

рiшення, визЕачае, якi зауваженIUI та пропозицii надiйй", 
"rur"r" "uголосуваншI проект рiшення.

Проект рiшення, до якого не надiйrrши пропозицii щодо внесення змiн,ставиться на голосування <у цiлому>.
Проект рiшення, до якого надiйurли пропозицii щодо вцесенtrя змiн,стчlвитьсЯ на голосуванця <(за oclro'y>. Пропозицii щодо вЕесення змiн допроекту рiшення подаються членами виконавчого KoMiTery до ,,очаткуголосуваншI щодо проекту.

л,_,__Т]* УИЙняття проекту рiшенrrя (<за основу> пропозицii щодо tsнесешuIзмrЕ до нього можуть оголошуватися з голосу.
Пропозицii щодо внесеЕtrя змiп, що надiйшли до цроекry рiшенrrя,голов5лочий ставить на голосуваЕIIя в порядку надходженшI, з попереднiм ix
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оголошенюIм. Пiсля голосуваннrI
на голосування <у цiлому>.

пропозицiй проект рiшення ставиться

Пiсля оголоrцення головуючим початку голосуваЕIш HixTo не може його
переривати. З початку голосуванIUI i до оголошепня його результатiв слово
HiKoMy не надаеться.

У разi порушення процедури голосуваннrI чи виникненЕrI перешкод пiд час
його проведення негайно проводиться повторне голосуванI I без Ьбговорення.

ГолосуваннЯ здiйснюетьсЯ члеЕами викоIIавчого KoMiTery особисто,
вИповiдно до внутрiшньою волевиявленIUт, IIIJUI*.M голосуваIпUI (за)), (прот",)
або <<угримався)), [LJulxoM пiднятгя руки.

Члени виконавчого KoMiTeTy мають право
зобов'язанi вiдмовитись Вiд 1.^lacTi в голосуваннi.

,flвокремихвипадкaж,

Якщо до порядку децного BHeceHi однотипнi питаI UI, то за пропозицiею
голов)rючого, lшенlв
голосранЕя блоком,
голосуванш{.

викоIIавчого KoMiTery або
тобто прийняття кiлькох

доповrдача догryскаеться
рrшеЕь шUшхом одного

Стаття 30. Порядок прийняття рiшепь
Рiшення викоЕавчого KoMiTery разо, з додатками, якi е невiд'емною

частиIlою рiшень, приймаються на засiданнях викоцавчого KoMiTeTy та
пiдписуються мiським головою.

Рiшентrя викоЕавчого KoMiTery вважаються прийнятим, якщо за нього
проголосуваJIо бiльше половини вiд зага-ltьного скJlаду виконавчого KoMiTery.У випадку, якщо за проект рiшення проголосув€rло менше половини вiд
заг€чIьного скJIад/ виконавчого KoMiTery, то рiшення вв€Dкаеться не прийнятим.

_ 
Перrrrий заступник мiського голови .riд.rисуе рiшення, ,пщо iono"y. ,ruзасiданнях.
Рiшенrrя, в ходi обговореI ш яких були зробленi зауваженrrя, BHeceHi змiнита доповненнrI, та прийнятi виконавчим KoMiTeToM, остаточно редагуIотьсяgiддiлом, управлiнням, що готував проект рiшення, "i; ;Ъ;йаються

MicbKoMy головi на пiдпис.
.щодатки до рiшень викоЕавчого koMiTery пiдписуе керуючий справамивикоIIавчого KoMiTery MicbKoi ради, в окремих u".ruд** особа, що готуе проект

рiшення або засryпник мiського голови й "робi""rlir"";;. 
'чv rvIJ

Пiсля пiдписанrrя мiським 
"оrrочой 

pi-"rr"" 
""*o"u"*oao KoMiTery

ре€струетьсЯ у вiддiлi з питанЬ дiловодства та зверЕень |ромадян та йоlчryприсвоюеться номер.
За пропозицiею головуючого або членiв виконавчого KoMiTeTy проект

рiшення може бути знrIто з розгляду або його розгJIяд вiдк.падено.

Стаття 3l. Розсилка рiшепь викопавчого KoMiTery

Рiшенrrя виконавчого 
_ 
KoMiTery пiсля ix IlЕlJIежЕого оформлення тапiдписання не пiзнiше 7 днiв пiсля tо.о r|rtrrrття розсилаеться вiддiлом зпитаЕь дiловодства та зверЕень громадян ацF""u.чй вiдповiдно оо- р"""rрурозсилки, пiдписаного виконавцем.
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Стаття 32. Набранпя чинностi, зупиненЕя дii рiшепня викоцавчого
KoMiTery, його скасуванпя та втрата чинпостi

Рiшення виконавчого KoMiTery набирае чиннЬстi з моменту прийняття його
виконавчим KoMiTeToM пiдписання мiським головою, якщо iнший TepMiH
набраннЯ чинностi Ее встановJIено в рiшеннi, i дiе протягом ,aрйirу,
зЕц}наченого в рiшеннi виконавчою KoMiTery. У випадrgl, 

"*що 
,apri" 

""з€tзначеЕо - постiйно або до повного виконаЕня.
рiшенrrя виконавчого ko_yiTery нормативIlо-правового харчжтеру

набирають чинностi з дня ix офiцiйного о.rр"оrод"""rо, якщо виконавчим
KoMiTeToM не встановлено iнший строк введення цю( рiшень в дiю.Рiшенrrя виконавчого KoMiTery е чиЕним цравовим актом до йогоcKacyBaHIUI або визIlfi{IUI тЕlким, що втратило чиннiсть в порядку,
передбаченому даним Регламентом та чинним закоцодавством УкраiЪи.

У разi незгоди мiського голови з рiшенням виконавчого KoMiTery ради BiHможе зупинити дiю цього рiшенн.я cBoiM розпорядженЕям та внести це питанЕя
на розгляд вiдповiдноi ради.

Рiшенtrя виконавчого KoMiTery ради з питань, вiднесених до власноiкомпетенцii виконавчих органiв радй, можутu буr" скчсо"а"i- rйпоriд"оrо
радою.

Рiшення виконавчого KoMiTeTy з мотивiв ix невiдповiдностi чинномузаконодавству можуть бути визнанi незЕкопними в судовому порядку.З iнiцiативи виконавчих органiв Лозiвськоi Micu*oi.- pa!J- "uипоrrав"ий
KoMiTeT Лозiвськоi MicbKoi ради у 

^na*u* 
cBoei компетенцii мае право вIlоситизмiни, доповненнrI, визнавати такими, що втратили чиннiсть, а також вiдмiняти

ранiше прийнятi ним рiшення.

Стаття 33. Виконання рiшень впконавчого KoMiTery
Акти виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради прийнятi в йежах наданих йомуповнова)кень, обов'язковi для виконаншLЪi*u ро.ru-овацими на територiТЛозiвськоi MicbKoT. об'еднаноi територiальноi громади, пiдприемствами,

установЕlми i органiзацiяr" 
"..-.rо"Ъ "iд форми власностi, iх посадовимиособаlrи,_ а також громадянЕlми, що постiйно uOo ."on"u"b*o'.rpo*iiu'oru 

"uтериторii Лозiвськоi MicbKoT об'еднаноi територiапrьноi громади.Органiзацiя виконацюI рiшень ""*o"u""o"o KoMiTeTy забезпечуетьсявиконавчими органами та особами, зЕ*наченими в рiшеннi виконавчоюKoMiTery.

роздIл 7. порядок пцго-товки (розроБлЕннЕ про€ктIврозпоряджЕнь мIського гdлови тА ix вЙйБ. --'
ДОРУЧЕНIUI МIСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 34. Розпорядження мiського голови
Мiський голова в межах cBoix повцоваж""u u"дu" роaпоряджеЕЕя.



Стаття 35. Порядок пiдготовки проекгiв розпоряджень мiського
голови

проекти розпоряджень мiського голови гоц/ються виконавчими органами
MicbKoi ради вiдповiдно до резо.тпоцii мiського голови, за його вiдсуiностi -
першого заступника мiського голови або засryпникiв мiського юлови.

Пiдготовка розпоряджень з кадрових питчlнь проводиться вiдповiдно доIнструкцii з дiловодства у Лозiвськiй мiськiй радi xapkiBcbkoi областi та ii
виконавчиХ органiВ i нормативНо-правовID( aKTiB, щЬ реryлюють трудовi
вiдносини.

За пiдготовку проекту розпорядження мiського голови вiдповiдальною е
посадова особа, яка першою зЕriначеЕа в резолюцii (або особа, яка'визначена
керiвником). Вона органiзовуе робоry Bcir виконавцiu, у.u.-rЙе iнформацiю
та готуе текст проекту розпоряджеЕня мiського голови.

Пiсля погодЖенIUI та вiзування посадовими особами проект розпорядженЕяпередаеться на пiдпис MicbKoMy головi.
При розробцi проекry розпоряджеЕшI виконавець повинен провести аналiзца цредмет HMBHocTi будь-яких невiдповiдностей та протирiч iз

розпорядженнrIми, видаЕими ранiше з даного питzlншI. Якщо розпоряджеЕнrI,
що готуеться, тягне за собою змiни i доповненЕI до iнших ро"rrЪрrд*arь, то цiзмiни або доповненнrI вкJIючаються до проекту розпорядженпя (при цьомудодаються копii розпоряджень, до яких вносят"с, .йi"" "" a*чЪоuуar"",
розпорядженtrя взага:ri).

Пiдставою для пiдготовки проекý/ розпорядження € поданЕя або сrryжбовазаписка iнiцiатора.

Стаття 3б. Порядок погоджепня про€кту розпорядження мiського
голови та його вiзувапня

Проекти розпоряджеЕь мiського голови пiдлягають обов'язковомувiзуванrтю, Погоджецня здiйснюсться виконавцем, що пiдгоryвав ,,роекг
розпорядження, який отримуе вiдповiднi вiзи у такому порядку:

1) керiвника вiдповiлного виконавчого ор*,rу,
2) юридичного вiддiлу апарату u"norr*rb"o KoMiTery мiськоiради;
3) засryпникiв мiського голови за розподiлом обов'язкiв;
4) керуючого справами виконавчого KoMiTery мiськоi рfrи.Вiзуванпя керуючим сцравами виконавчого KoMiTery MicbKoI радипро€кту розпорядження е пiдставою для BHeceHmI розпоряджецня на пiдписMicbKoMy головi.
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Якщо в проектi розпорядження мiського голови порупtуються фiнансовiпитаI {я, виконавець обов'язково
управлiння.

отримуе вiзу керiвника фiнансового

У разi, якщо розпоряджеЕням створюеться комiсiя чи робоча |pylla, то доMaTepiarriB проекту розпорядження необiiдно додати список осiб, якi погодили(наявна вiдповiдна вiза i дата) .uo. пurrд"frryfr, до скJIаду KoMicii тощо.
л,л-._лl_о:чоова 

особа, яка погоджуе проект розпорядженпя шляхом йоговlзуваIIнrI, може внести заувЕDкеншI та пропозицii, 
"С ""*uдurо1""i"у?."rоuit
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формi, про що у проектi розпорядження робиться вiдмiтка <Iз

заувzDкеннями, що додаються>.
Строк перебування проекту розпорядження мiського голови на вiзуваннi

у кожноi посадовоi особи не повинен перевищувати l робочий день.

Стаття 37. Вiзувапня про€кту розпорядження мiського голови
Вiзування проекту розпорядженшI скJIадаеться з проставлеЕЕя

вiдповiдною посадовою особою вiзи. Вiза повиЕна мiстити особистий пiдпис
особи, що вiзуе документ та дата вiзування. У разi необхiдностi вка:rуеться
наЙменуваIшя посади.

Вiза проставJuIеться як на лицьовiй сторiнцi, так i на зворотному боцi
ocTaHHboi сторiнки проепу розпорядження, якщо на лицевiй сторiнцi
недостатньо мiсця.

Зауваження та пропозицii до проекry розпорядження мiського голови
викJIадаються в окремому документi (висновку), про що на проектi
розпорядження робиться вiдповiдна вiдмiтка.

кожна посадова особа, яка вiзуе проекг розпорядженrrя мiського юлови з
резолюцiею <<TepMiHoBo>>, повинна негайно розгlrянути його.

Пiсля BHeceHHJ{ виконавцем до проекту розпорядження мiського голови
Bcix змiн та доповнень, що виIIикJIи в процесi його вiзуванIUI, проект
розпорядження мiського голови подаеться до повторного розгляд/ тим же
посадовим особам, якi погоджували його ранiше.

проект розпорядженнlI вважаеться пiдготовленим пiсrrя погоджеI ш та
вiзування у встановленому порядку виконавчими органами, посадовими
особами та юридичним *iддiлом апарату виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради .
Подання на пiдпис MicbKoMy головi проектiв розпорялжень (у випадку
наявностi додаткiв - з додатками) без попереднього вiзування 

""по"ч"цrr",uюридичним вiддiлом апарату виконавчого koMiTery Micbkoi радп не
доIryскаеться.

ЗабороняетьСя iнша процедура пiдютовки розпорядчих документiв
мiського голови, в тому числi й передача виконавцем rr" пiдar""ч"ого мiським
головою та не зареестроваЕого у вiддiлi з питЕlнь дiловодства та звернень
громадян доч/мента особi, що зацiкавлена у його видачi.

стаття 38. Порядок пiдписанпя розпорядя(ень мiського голови,
розсилка та органiзацiя ik викопапня

Пiсля пiдписанrrя мiським головою, розпорядженIи рееструеться вiддiлом
з питань дiловодства та звернень громадян.

РозпоряджеНrrя мiського голови набувае чинностi з моменту пiдписання
йою мiським головою, якщо Ее встаповлений iнший TepMiH u*"дaй його в
дiю.

Розпорядженrrя мiського голови не пiзнiше 2 робочих днiв пiсля його
видашuI розсилаеться адресатам вiддiлом з питаЕь дiловодства та звернень
громадян вiдповiдно до реестру розсилки, скJIаденого викоЕавцем та
погодженого в передбаченому цим Регламентом порядку та розмirцуеться на
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офiцiйному iнтернет-сайтi Лозiвськоi Micbkoi ради xapkiBcbkoi областi
http://lozovarada. gоч.ча/

Органiзацiя виконаннJ{ розпоряджень мiського голови забезпечуеться
викоцавчими оргаЕаN4и та посадовими особами, зазначеними в розпорядженнл(.
Розпорядженrrя мiського голови е чинним правовим актом до його зупинення
або скасування, виконЕlншI.

У випадку, якщо органiзацiя виконання розпорядження покJIадена
одночасЕо на декiлькох виконавцiв, необхiдно зазначати одного
вiдповiдального за органiзацiю виконаншI розпорядженнjI в цiлоr"ry, а також
вiдrовiдальних (виконавцiв) кожного iз rryнктЬ дору{еЕь, * ,i.ro""" 

"розпорядженнi.

Статгя 39. Щоручепня мiського головп
Мiським головою надаються дору{еIIнJI посадовим особам виконавчих

органiв, керiвникал.r пiдцrиемств, ycTalloB та органiзацiй, що нaшежать докомунальноi власностi Лозiвськоi MicbKoi об'сднаноi територiаrrьноi громади.
реестрацiю, облiк та зберiгання оригiна_тriв доруr""" мiського голови

здiйснюе вiддiл з питань дiловодства та звернень громадян.
.Щорулення друк}.ються на бланках встановленого зразка, оформrпоеться та

подаеться на пiдпис протягом двох днiв з моменту йогЬ в"н""еrrr", у о*р"rr*
випадках - негайно, потiм направляються виконавцrtм.

,Щоручення знiмаються з контролю IIIJUI*.M накJIаденIи письмовоi вiзимiським головою або особи, що 
"ипошуе 

обов'язки мiського .ono"" 
"u 

перiодйого вiдсутностi та передаються для архiвного зберiгалня (Йовiдно дономеЕкпатури справ). Пiдставою дJUI зIUIття з контролю е фунтовна iнформацiя
викоЕавця, яка подаеться на iм'я мiською голови або викБнання дорrIешUI поcyTi порушеного питанIuI.

Якщо виконати дору{ення у визначений TepMiH Ееможливо, виконавець непiзнiше нiж за 3 днi до закiнчеЕшI встаЕовлепого TepMiHy подае на iм'я мiськогоголови доповiдну записку з обГрунтуванням цих причин, пропонуе новийTepMiH, який необхiдний,дrrя u"norrurro дор)че_нIrя. остаточце рiшення проподовжеI fi TepMiHy приймае мiський .oooui або особа, ,*u 
"Йо"iд"о дочинЕого закоЕодавства здiйснюе повновЕDкення мiського голови.

роздIл 8. п_орядок пIдотовки Й пговшдшнrrя
нАрАд, конФЕрЕнцЙ, .EMIHABrB, rншй-ilшffiв

Стаття 40. Порядок пiлготовки i проведеппя нарад, конференцiй,
ceMiпapiB, iнших заходiв

наради, семiнари, iншi заходи в мiськiй радi та iT виконавчих органахпроводяться мiським головою, секретарем ради, першим заступником мiськоюголови, заступниками мiського голови з питань дiяльностi ";-";;;;; органiв
|т, *"о*чим справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoi рuо",-*йr"*u*"цl''Iих викоЕавчих органiв мiськоi ради, комуцаIьними пiдприемствами,устаIIовЕlми, органiзацiями, вiдповiдно до планiв роОоти iнавчаЕюI, кtlJIендарного плану заходiв.
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проведення заходiв, не передбачених вищезазцаченими

планами, здiйснюсться тiльки з дозволу мiського голови або особи, яка викоЕуе
його обов'язки.

Пiдготовr<у i проведенrrя нарад, ceMiHapiB, iнших заходiв забезпечують:
- за участю мiського голови - заступники мiського голови, секретар MicbKoi

ради, керуючий справами виконавчого KoMiTery MicbKoi ра!и iгiдно з
розподiлом обов'язкiв, керiвники вiдповiднlоt виконавчих органЬ MicbKoi ради;- за rrастю засryпникiв мiського голови, секретаря MicbKoi ради,керуючого справarп{и викоЕавчого KoMiTery MicbKoi ради - керiвники
пiдпорядкованих виконавчих органiв MicbKoi ради.

Посадовi особи та.органи, якi забезпеч5rють пiдготовку i проведення нарад,
ceMiHapiB, iнших заходiв, не пiзнiше як за деЕь до заходу, подЕlють керiвниковi,
який його проводить, порядок денний, довiдковi матерiйи, список запрошених,
при потребi - список осiб, яким доцiльно надати слово для вистуIry, тощо.

Органiзовують запроIцення, реестрацiю 5rчасникiв, arporo*ono"*o,
доведеншI прийнятrо< дор)чець до виконавцiв.

у разi пеобхiдностi порядок денний, аналiтичнi довiдки про стан справ таобгрунryвання причиЕ внесення питань на розгJIяд Еадсил€tються r{асЕикамнарад завчасно.
Рiшенrrя, прийнятi на нарадах, оформллоться протоколами не пiзнiше, нiж

у триденний TepMiH.
ведення протоколiв. заходiв за )ластю мiського голови покпадаеться наорганiзацiйний вiддiл та пiдроздiл, вijповiдальний за проведе"Й ru fr.*i.ччiозаходу, а за )ластю заступникiв мiського юлови 

"u 
,iд.rорrд*ованi виконавчiоргани мiськоi ради.

протокол наради пiдписуеться головуючим та секретарем.
За результатами розгляду питань на нарадах, можуть прийматися

розпоряджеЕня та дорrrення мiського голови, а також поруцryватися питЕлнняпро винесенн,I на розгляд викоцавчого KoMiTery MicbKo'i рЙи вiдповИногопроекry рiшення.
протоколи зберiгаються У пiдроздiлах, якi забезпечувшlи проведеншIнарад.
КонтролЬ за виконанЕям рiшень, прийнятих Еа нарадах, здiйснюетьсяпiдроздiлом, який забезпечував ii. про".дarr".

,_,л__9::U1l 
на яку покладенi оЪов'язки прес-сецретаря, за погоджепняммlського голови мае пр€tво налати офiцiйне повiдБмленця засобам MacoBoiiНфОРМаЦii ПрО порядок 

49нн.иt i пiдсЙи розгляду питань на Еарадах.з метою координацii дiяльностi заступникiв-мiського .оййърi"rr*l"
управлiнь, iнших виконавчих органiв йськоi рuд", .riдор"arar",-'y"ru*o",
органiзацiй, що належать до комунальноi власностi nni"ru про"од"r"""оперативнi наради пiд головранrrям мiського голови:

_ 
- iз засryпникЕlми мiського голови, керуючим справirми виконавчогоKoMiTeTy MicbKoi ради (щоденно);
- iз керiвниками виконавчих органiв Micbkoi ради, комун€шьнихпiдприемств, устаIIов, органiзацiй - згiдно щотижневого плану роботи або вiнший час, визначений керуючим справами викоЕавчого KoMiTery MicbKoi рали.
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Порядок денний, дату, час i мiсце ii проведення, коло запрошенюr осiб

визначають:
- з керiвниками виконавчих органiв Micbkoi ради - мiський голова;
- з iншимИ посадовимИ особамИ - заступники мiського голови, керуючий

справами виконавчого KoMiTery MicbKoT ради згiдно з розподiлом обов'язкiв.
вiдцiл з питань дiловодства та звернень громадян готуе заIry, озв)леншI,

тощо.

. Загальну координацiю роботи щодо пiдготовки й проведення нарад та
iнших заходiв здiйснюе органiзацiйний вiддiл спiльно з uiЙrrо"' з ,.итань
дiловодства та звернень громадяЕ.

РОЗДIЛ 9. РОБОТА З КАДРАМИ У ВИКОНАВtIИХ ОРГАЦАХ
MIcbKoiPAщ

стаття 41. Загальнi положецня здiйснення роботи з кадрами
. Робота з кадрами у виконавчих органах йiськоi ради 

'здiйснюеться 
увiдповiдностi до Констиryцii УкраiЪи, .,"Ъ"о.о законодавства УкраiЪи, рiшеньMicbKoT ради та викоЕавчого KoMiTery MicbKoi ради, розпорrд*Ъrr" мiською

голови, цього Регла.vrенry.
Стаггя 42. Координацiя роботи з кадрами
Координацiю роботи з кад)ами та методичне керiвництво здiйснюе вiддiл

управлiнrrя персонЕrпом MicbKoi ради.
Контроль за дотриманIUIм законностi у кадрових IIитаI'нях покJIада€ться Еа

керуючого сцравами викоЕавчого KoMiTeTy MicbKoi ради.
Стаття 43. Проведенпя атесгацi[ посадових осiб
З метою пiдвищення ефективностi дiяльностi посадових осiб мiсцевого

самоврядування (далi - посадовi особи) один рЕlз на 4 роки проводиться ik
атестацiя, пiд час якоi оцiнюються результати роботи, дirrо"; ,u професiйнi
якостi, виявленi працiвниками при виконаннi оЪов'язкiв,
визначених типовими професiйно-квалiфiкацiйними характеристикЕlми посадi вiдображених у посадових iнструкцiях.

у перiод мiж атестацiями проводиться щорiчна оцiнка викоЕанЕrI
посадовими особами мiсцевого самоврядуванця покJIадеЕих на них завдань та
обов'язкiв у порядку, визначеному мiським головою, з )?ахуваннJIмТипового положеннrI. Така оцiнка проводиться безпосередньо *Ърi"""*ur"
вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв, де працюють посадовi особи.
результати атестацii та щорiчноi оцiнки виконаншI посадовими особами
покJIадениХ на ниХ завданЬ i обов'язкiв заносяться до особовоi справи посадовоТ
особи.

Стаття 44. Посадовi i робочi iнструкцii: порядок скпадання,
вiзування, затвердя(ення та ознайомлення працiвцпкiв

Згцно з вимогами чинного законодавства, з урахуванЕям штатного
розпису Еа кожну посаду розробляеться посадова фобоча) iнструкцiя.
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Посадовi обов'язки мiською голови, секретаря MicbKoi ради,
першого заступника мiського голови, засryпникiв мiського голови з питань
дйльностi виконавчих органiв ради, керуючого справами виконавчого KoMiTery
MicbKoi ради визначаються розподiлом обов'язкiв, який затверд}q/еться

розпоряджеЕням мiського голови.
Посадовi iнструкцii розробляються на посади керiвникiв, засryпникiв

KepiBHиKiB, спецiшriстiв та технiчних службовцiв, що передбаченi штатним
розписом вiдповiдного органу.

.Щля iнших категорiй персонапу - робочi iнструкцii.
Посадовi (робочi) iнструкцii розробллоться безпосередньо керiвнrл<ами

цих управлiнь та вiддiлiв.
Посадовi фобочi) iнструкцii керiвникiв, спецiшliстiв, технiчних сrгркбовцiв

та iнших працiвникiв апарату MicbKoi ради та iT виконавчого KoMiTery:- пiдписуються безпосереднiм керiвником, обов'яз*оuо rоiодu.уar"a"
керуючим справап{и викон€tвчого KoMiTery MicbKoi ради;- затвердж},ються мiським головою, секретарем MicbKoi ради, Irершим
заступником мiського голови, заступЕикЕrми мiського aоrrоЪ" з питаЕь
дiяльностi виконавчих органiв ради та керуючим справами виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради (вiдповiдно до розподiлуобов'язкiв).
_ Посадовi iнструrсцiТ керiвникiв окремих структурних пiдроздiлiв

пiдписуються безпосередньо самим керiвником, погоджуються керуючим
справами виконавчого koMiTery Micbkoi ради та затверджуються мiськимголовою, секретарем мiськоi ради, першим заступником мiського голови,
заступникаl\{и мiського голови з питЕIнь дiяльностi 

""*o"uu"r^ 
органiв ради такеруючим справ.lми викоIlавчого KoMiTeTy MicbKoi ради (вiдповi!но до

розподiтry обов'язкiв).

_ . Посадовi (робочi) iнструкцii працiвникiв окремих стр}ктурних пiдроздiлiв
(KpiM керiвнИка) затвердЖуютьсЯ керiu"ипо' вiдповiдного 

""*Ь"u""о.Jоргану._ Гриф затвердженIuI документа посадовою особою скJIадаеться зi словазАтвЕрдкУЮ (без лапок), Еазви посади, пiдпису, iнiцiа.пiв i'прiзвища осоОи,
дати затвердженнrI.

. Посадовi фобочi) iнструкцii можугь переглядатися в разi необхiдностi узв'язку зi:
- змiнаrr,rи найменування.установи або структурного пiдроздirry;
- змiнами органiзацiйноi струкцrри;
- змiнами штатцого розпису;
- змiнами найменуванrrя посади;
- змiнами або доповненнями обов'язкiв працiвника;
- тощо.
У заголовку посадовоi фобочоi) iнструкцii rIа}ують повну нчвву посади вродовому вiдмiнку та повну нЕlзву структурЕого пrдроздrJry.
Посадовi фобочi) iнструкцiirскййться з семи роздiлiв:- зага.тrьнi положення;
- завдання та обов'язки;
- права;
- вiдповiдаrrьнiсть;
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- повинен знати;
- квалiфiкацiйнi вимоги;
- взаемовiдносини (зв'язки) за посадою.
Роздiл <Загапrьнi положенця)) вкJIючае:
ocHoBHi данi про посаду; сферу дiяльностi

струпурного пiдроздirry; порядок призначення
виконtlннrl посадових обов'язкiв; безпосередню

працвника; найменування
на посадi та припинення

пiдпорядкованiсть, наявнiсть
пцлеглих; перелiк осIIовних законодавчих акгiв, iнших матерiалiв, якими
керуеться в роботi працiвник; порядок замiщенrrя iнших працiвникiв на перiод
i'хньоi тимчасовоi вiдсутностi (вiдпустка, хвороба, iншi поважнi при"ин";, u
також замiщення с€lп4ого працiвника.

Роздiл <ЗавДання та обов'язки>> характеризуе змiст дiяльностi працiвника.
У ньому зазначаеться:

самостiйна дiлянка роботИ вiдповiдно до положеншI про струкгурний
пiдроздiл; перелiк видiв робiт, функцiй, що викоц/ються, визначенi заорганiзацiйно-юридичними озна*u*Й (керуе, затверджуq здiйснюе, органiзовуе,
розгJIядае, виконуе, забезпечуе, контроJIюе, бере yracTb тощо).У роздiлi <Права> фiксуються делегованi-працiвrrи*у'повновilженIUl, за
допомогою яких BiH мае забезпечувати виконанюI покпадених з€IвдЕlнь таобов'язкiв.

У роздiлi <Вiдповiдальнiсть>> визначаються показники оцiнки роботипрацiвника та межi його особистоi вiдповiдальностi за p"ayn"aur, дirrrьностi тавиконаннrI робiт. ПоказникЕtми оцiнки роботи е 
"нЁт" ,u- ?"o.ru."i.r"викоЕанIи посадових завдань та обов'язкiв.

У роздiлi <<Повинец знати> зчвначаються вимоги до спецiальних зЕань, атакож знЕlнь законодавчих акгiв та нормативних документiв, необхiдних д.тtявиконанIuI посадових обов'язкiв.
Роздiл <Квалiфiкацiйнi вимоги)) встановлюс норми, якi стос5rються освiти,освiтцьо-ква.гriфiкацiйню< piBHiB та досвiду (фах, необхiд""t .rЫ робом за

фахом), достатнiх для повного i якiсного ""*й"*, робiт за посадою.У роздiлi <Взаемовiдносини (зв'язки) за посадою)) визначаеться колоосновних взаемозв'язкiв працiвника iз працiвниками свого та iншихстрУктУрних пiдроздiлiв, а також зi стороннiми ор.анiзацir"r, 
- 
. "**,працiвпик мае сrrужбовi взаемовiдносини; термiни brp"rurr" ," .,***BlacMTlot iнформацii (за наявностi); порядок погодженЕrI та затвердженшIвiдповiдних документiв тощо.

. Посадова фобоча) iнструкцiя доводиться до працiвника пiд особистийпiдпис (працiвник пpocTaBJUIe особисмй пiдпис, з€внача€ iнiцiали, прiзвище,дату озцайомлення), також пpocTaBJUIe особистий пiдпис у Журнаrri
ознайомлення з посадовою iнструкцiею.

Затвердженi посадовi фобочi) iнструкцii зберiгаються:
- одиЕ примiрник - у вiдповiднiй справi 

-вiддiлу 
управлiння персонаIryMicbKoi ради (в окремому струкгурному пiдроздiлi - у "iйi"i.;;;; "jй"иu" .uкадрову робоry);

- другий примiрник - вiдповiдно у працiвника.
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вiдповiда_тrьнiстьзаскпаданЕята зберiгання (наявнiсть) посадових

фобочих) iнструкцiй несе керiвник виконавчого органу.

Стаття 45. Положення про cTpyKrypHi пiдроздiли: розроблепня,
затвердження, реестрацiя

Згiдно з вимогЕlми чиЕЕого закоЕод€Iвства, з yp€lxyBaHHrIM штатного
розпису на кожний струкryрний пiд>оздiл розробляеться положення про
струкryрний пiд>оздiл (даrri - Положення).

Положення регламентуе порядок cTBopeHIш струIсryрного пiдроздiлу, його
завдання, функцii, права та обов'язки, органiзацiю Ъ.б;, u.ч.Й"i!rо.""" ,iншими пiдроздiлами.

Положення розробляе 
. 
керiвпик структурЕою пiдроздiлу; дJIяновоствореного структурного пiдроздiлу - заступник мiського гБооuи з питаЕь

дiяльностi виконавчих органiв ради або- керуючий справами виконкому Micbkoi
ради (згiдно з розподiлом). -

__,л__I:1т:1", 
затверджуеться рiшенrrям мiськоi ради або розпоряджецшIммlського голови.

Якщо для структурних пiдроздiлiв затверджено типове чи примiрнеположенIUI, для розроблення Положецн.я беруть за осIIову структуру та змiсттипового (примiрного) положення.
При складаннi Положення вр€lховуються посадовi обов'язки,квалiфiкацiйНi характеристики керiвникч, 

"п"цiчr,i"тi" 
(r";й-;; npiui"""ni";структурного пiдроздirry.

Положення скJIадаеться з роздiлiв:
- загальнi положенюI,
- завданнjI,
- функцii,
- права,
- вiдповiдальнiсть,
- взаемовiдносини з iншими пiдроздiлами.

. Положення оформrпосться вiдпЪвiдно до вимог iнструrсцii з дiловодстваMicbKoi ради та iT виконавчого KoMiTery.
Положення пiдписуе керiвник .rjynryp"o.o пiдроздiлу (дrrя новостворенихструктурЕих пiдроздiлiв - засryпоип 

^ni""no.o 
голови з питаIlь дiяльпостiвиконЕlвчих оргаrriв ради або керуючий спрвaми викоЕкому MicbKoi ради

!1:llл._ 
. розподiлом); узгоджу€ секретар Йrськоt ради, перIций засryпникмlського голови, заступник мiського голови з питаIIь дiяльностi виконавчихорганiв ради (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв);

керуючий справами викоIIавчого KoMiTery MicbKoi ради та начапьЕик
:^|ч1,"о,о вiддirry апарату виконавчого KoMiTery мiс"коi:frди 

-iйо*."
Bcl положенЕя в обов'язковому порядку iз зазначенням дчa" 

"iry"u"o.У вiддiлi управлiнrrя персоЕ€lлом MicbKoi ради Положенню (в тому числiюридично окремих) присвоюеться ресстрадiйний iндекс.
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РОЗДIЛ 10. РОБОТА З НАГОРОДIИМИ ДОКУМЕНТАМИ

СтаттЯ 46- IIагородЖення Почеспою грамотою та оголошення Подяки
MicbKoi ради

Вiдзначення Почесною грамотою MicbKoi ради (далi в TeKcTi - граlr,rота),
оголошенIUI Подяки MicbKoi ради (далi в TeKcTi - подяка) здiйснюеться у
вiдповiдносТi до вимоГ цього РеглаМенry, Положень про Почесну грамоry i
Подяку MicbKoT ради, Програми вiдзначення мiжнародних, дiржЪвних i
професiйних свят, пам'ятних дат, iсторичнrоr подiй, ,*i мають
загальнодержавне та регiональне значеЕнjI, ювiлеiъ i вшапування пам'ятi
видатних rподей м. Лозова.

стаття 47. Подання про нагородження Почесною грамотою та
оголошенпя Подяки MicbKoi радп

Подання про нагороджецня грЕtмотою та оголошення подяки вноситься на
iм'я мiського голови не пiзнiше нiж за 30 днiв до визначеноi дати ЕагородженЕя.

У поданнi обов'язковО повиннО б5пи вказало вид заохочення. До подаЕIUI
додЕtютьсЯ вiдомостi про KoHKpeTHi виробничi, HayKoBi та iншi'доa"о"о""
особи, яка пiдлягае цагородженню грalмотою чи оголошенrrя iй подяки,
ксерокопiя першоi сторiнки паспорта та iдентифiкацiйного коду.

стаття 48. Пiдготовка проекту рiшепня щодо нагородженця
Почесною грамотою та оголошепня Подяки MicbKoi радпПроекти рiшень виконавчого KoMiTery щодо ЕагородженшI грамотою та

оголошення подяки гоryе органiзацiйпий вiмiл.
Пiсля прийrrяття виконавчим KoMiTeToM рiшенrrя щодо нагороджеI UI

грамотою чи оголошеннrI подяки, органiзацiйний вiддiл гоryе вiтальний текст i
переда€ на пiдпис MicbKoMy головi.

Стаття 49. облiк нагороджених осiб
_ облiк та реестрацiю осiб i колективiв, нагороджецID( грамотою або якимбуло оголошено подяку, здiйснюе органiзацiйний вiддiл.

роздIл 11- оргАнIзАцUI взА€модi виконАвчого KOMITETУ зтЕриторIлпън_о^ry громАдою, мIською рддой,liпостйними KoмIctflvlи, дЕiirтrтами, дшпутАтськимигруIIАми, ФрАкцшми, з оргАЕАми дЕр)i(БйоiЪлдiiи тд
ДОПОМDКНИМИ ОРГАНАМИ

Стаття 50, Взаемовiдноепни виконавчого KoMiTery з територiальною
громадою

Виконавчий KoMiTeT, виконавчi органи MicbKoi ради та посадовi особимiсцевого сЕlмовряд/ваIIня е пiдзвiтними, пiдконтрольними i вiдповiдальнимиперед Лозiвською мiською об'еднаною територiал""оrо .poJuoo-,J (далi -Лозiвська MicbKa ОТГ).
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взаемодiя виконавчого koMiTeTy з мешканцями Лозiвськоi Micbkoi отг

здiйснюеться як безпосередньо пiд час особистого прийому громадян Micbrc.rM
головою, секретарем MicbKoi ради, першим заступЕиком мiського голови,
заступникzll\4и мiського голови та цшяхом цроведенIUI масових заходiв, так i за
допомоюю об'еднань громадян, засобiв масовоi iнформацii.

стаття 51. Порядок iнформувапня оргапiв виконавчоi влади та
населепнЯ територiалЬпоi громади про подii., явища й
тенденцii суспiльно-полiтичного, соцiально-полiтичного,
соцiально-економiчного та культурного жпття MicTa,
забезпечення доступу до публiчноi iнформацii

,Щоведення до вiдома мешканцiв Лозiвськоi мiськЪi'- оТТ iнформацii про
прийнятi органами мiсцевого самоврядуваЕнrI нормативнi u*r", подii, явища татенденцii суспiльно-полiтичного, соцiально-полiтичного, соцiшlьцо-
економiчного та культурЕого життя здiйснюеться вiдповiдно до вимог Закону
|уаiЪи <Про iнформацiю>, Закопу УкраiЪи <<Про досryп до публiчноТ
iнформацiil> та забезпечуеться системою iнформування.

З метою забезпечення вiдкритостi в дiяльностi органiв мiсцевого
самоврядуваIIЕ'I, достугry до iнформацii про дiяльнiсть Лозiвськоi мiськоi радиXapKiBcbKoi областi та iT виконавчих органiв на офiцiйному iнтернет-сайтi
Лозiвськоi MicbKoT Ради XapKiBcbKo1' областi ^ 

httруZtоrоrr*uЪч.gоч.чы
оприJIюдЕюеться iнформацiя, передбачена ч.1 

"..15 lФБ* пПро
доступ до гryблiчноi iнформацiь, плани роботи викоЕавчих органiв Micbkoi
ради, IIовини, оголошення та iнша iнформацiя, що сrосуетiся дiяльностiвиконавчих органiв MicbKoi ради та суспiльно-полiтичноi сиryацii по Mi"ry.

Згiдно з указом Президента УкраiЪи вiд 01.08.2002 N9 б8З'(<П;о додчr*о"iзаходи щодо забезпечення вiдкритостi у дiяльностi органiв о"р*uuпrьi влад",)дiе поштова елекц)онна скринька викоЕавчого KoMiTery
mr_lozova@lozovarada. gov.ua.

. З метою координацii взаемодii виконавчого koMiTeTy iз засобами масовоiiнформацii функцiонуе Телерадiокомпанiя ''Лозовi'', яка збезпечуе
iУФогT "u"ля територiальноТ грЪмади про дiяльнiсть виконавчого KoMiTery.Через засобИ MacoBoi iнформацii до вiдЪма населенця доводяться прийrятiвиконавчим комiтgгом та мiським головою акти, що стосуються iHTepeciBлозiвськоi Micbkoi отг, з акту€rльних пит€lнь соцiаrrьно-економiчного тасуспiльно-полiтичного житгя MicTa, за участю керiвництва виконавчого
KoMiTeTy проводяться прес-конференцii, засiдання круглих столiв, теле - i радiозустрiчi в прямому ефiрi.

. Проведенняпрес-конференцi
мlського голови, секретарем Mic
KoMiTery MicbKoi ради або
необхiднiстю.

й iнiцiюеться мiським головою, заступниками
bKoi ради, керуючим справами виконавчого
начальЕиками структурIrих пiдроздiлiв за

ГIлан прес-конференцiй оприлюдIrюеться через засоби MacoBoi iнформацii,
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Стаття 52. Забезпечецпя доступу до публiчноi iнформацii:
Забезпечення прозоростi та вИцритостi роботи, створення механiзмiв

реалiзацii права кожного на доступ до публiчноi iнформацii у виконавчlо(
органах Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi (далi - розпорядник
iнформацir) здiйснюеться вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про доступ до
публiчноi iнформацii), а також цього Регламенту.

В окремих структурних пiдроздiлах, що е розпорядниками iнформацii,
визначено посадових осiб, якi органiзов5rють у встановленому порядку доступ
до гryблiчноТ iнформацii.

Розпорядник iнформацii на офiцiйному сайтi оприлюднюе iнформацiю про
свою дiяльнiсть, прийнятi рiшенrrя, а саме:

- iнформацiю про органiзацiйну структуру, мiсiю, функцii, повнов€DкеншI,
ocHoBHi завдання, напрями дiяльностi та фiнансовi ресурси (структуру та обсяг
бюджетних коштiв, порядок та механiзм ix витрачання тощо); 

- -

- нормативно-правовi Еlкти, акти iндивiдуальноi дii (KpiM вrrутрiшньо-
органiзацiйних), проекти рiшень, що пiдлягають обговореннЙ, irr6орrацiю про
нормативно-правовi засади дiяльностi;

- iнструкцiю щодо цроцед(ри подаЕIUI та розгляду запиlу на iнформацiю;
- Iшани проведеншI та порядок денний cBoix вiдкритих засiдань;
- загапrьнi правиJIа роботи розпорядшка iнформацii, правила ,*ryrpi*""o.o

трудового розпорядку;
- мiсцезнаходженIUI, поштова адреса, Еомери засобiв зв'язку, адреси

офiцiйного веб-сайry та електронноi пошти розпорядника;- прiзвище, iм'я та_ по батьковi, службовi- 
"оr"р", адреси електронпоi

п.ошти, ocHoBHi функцi'i струllурн:}lх пiдроздiлiв, KpiM випадкiв, коли цiвiдомостi tlЕlлежать до iнформацii з обмежейм доступом;
- розклад роботи та графiк прийому громалян;
- BaKaHcii, порядок та )rмови цроходжеЕня конкурсу на замiщепнявакантних посад;

_ . i"Irry iнформацiю про дiяльнiсть розпорядника iнформацii, порядокобов'язкового оприлюднеIrнJI якоi встановлений законом.
Запит на iнформацiю приймаеться та ре€с.ру€ться особою, яка органiзовуе

у BcTElHoBJIeEoMy порядку доступ до публiчноi iнформацii.
запит на iнформацiю м_оже бути iндивiдуальним або колективним. ЗалитиможутЬ подаватисЯ на вибiР запитувача в уснiй формi, пиоьмовiй формi,поштою, факсом, телефоном, електронЕою поштою.

. З метою спрощеннrI процедури оформлення письмових запитiв наiнформацiю особа може подавати зatпит пIляхом заповнеIlюI вiдповiдних формзапитiв на iнформацiю,... якi можна отримати у розпорядника iнформацiiбезпосередньо та на офiцiйному сайтi.
Строк розгляду запитiв на iнформацiю:
- розпорядник iнформацii мае надати вiдповiдь ца запит на iнформацiю непiзнiше п'яти робочих днiв з дня orpr"u"* ;;;rу;
- у разi, якщо запит па iнфорЙацiю стосусться iнформацii, необхiдноi длязilхисту життя чи свободи особи, щодо ar*у доuпi-о, якостi *up"o"a*
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продуктiв i предметiв побуту, аварiй, катастроф, небезпечних природних
явищ та iнших надзвичайних подiй, що сталися або можуть статись i
загрожують безпецi громадян, мае бути надана не пiзнiше 48 годин з дня
отриманшI запиту;

- кJIопотанЕя про TepMiHoBe оприлюдненюI запиту мае бу."
обцрунтованим;

- у разi, якщо запит стосуеться надання великого обсяry iнформацii або
потребуе пощу(У iнформацii серед значноi кiлькостi д""r*, роЪ.,ор"д""*iнформацii може продовжити TepMiH розгляду запиту до 20 робочю< днiв з
обlрунryванrrям такогО продовжецнЯ. Про продовження TepMiHy розпорядникiнформацii повiдомляе запитувача 

" пис"мо"iй формi не "Ь"iЙ п'яти днiв з
дшI отримання запиту.

Стаття 53. Взаемовiдноспнп виконавчого KoMiTery з iншими
впкоЕавчими органами MicbKoi радиRиконавчi оргаЕи е пiдпорядкованими виконiвчому KoMiTeTy та MicbKoMy

головi.
Викоцавчий KoMiTeT. коордиЕуе дiяльнiсть пiдпорядкованlтх йоr"ry

виконавчIл( органiв MicbKoi ради, засJIухову€ звiти ix керiвникiв.
Керiвники викоЕавчих органiв призначаються на посаду та звiльнлоться зпосади мiським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, запогодженюIм вiдповiднtо< органiв державноi виконавчоi влади.
виконавчий koMiTeT мае право змiнювати або скасовувати акти iншихвиконавчIо( орrанiв, а також ix посадових осiб у встановленому порядку.

Стаття 54. ВзасмовiдноспнП виконавчих органiв з мiською радою, iT
постiйнпмп комiсiямп та депJiтатами

ВиконавчиЙ KoMiTeT е пiдзвiтним та пiдкон,грольним мiськiй радi, що його
утворила, забезпечуе виконання рiшень MicbKbi puor, .прЙ.'ЙiЬчцii iiповнов€DкеЕь.

на засiданrrя виконавчого koMiTery можуть запрошуватися головипостiйних комiсiй MicbKoi ради. Рекомендацii постitних -;;;-; питаЕь,пов'язаниХ з дегDrтатсьКою дiяльнiсПо, стосовнО роботи виконавчих органiвMicbkoi ради, розгJuIдаються посадовими особамц виконавчих органiв Micbkoi
ради, яким вони адресованi.

tIго 
резrльтати розгляду та вжитi зЕlходи посадовi особи виконавчrоtорганiв MicbKoi ради повиннi повiдомити постiйнi KoMicii ;;";;i ради увстановлений ними строк.

Керiвники вiддiлiв, управлiнь, старости старостицських округiв вiдповiдно
до чиЕного законодавства повиннi надавати по.Ъiйrr* *ori.i",i ,i""i" о*" ,ui'i депутатам необхiдцi офiцiйнi матерiали та документи, якi вони можутькопiювати або робити з цих виписки.
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Стаття 55. Взаемовiдносини виконавчого KoMiTery з оргапамп
державноi влади

Виконавчий KoMiTeT та iншi виконавчi оргаЕи е пiдконтрольними та
пiдзвiтними вiдповiдним органzlм державноi виконавчоi влади з питань
здiйснення ними делегованих повноважень.

вiдповiдно до статгi 4 Закону Украiни <про мiсцеве сап4оврядування в
ykpaihb> з метою поеднання мiсцевих та державних iHTepeciB виконавчий
KoMiTeT здiйснюе взаемодiЮ з органамИ державноi вJIади на вiдповiдних рiвнл<
IIlпяхом погоджешUI планiв та дiй, здiйснення контроJIю за дотриманням
чиЕного законодавства, обмiну оперативною управлiнською iнформацiею,
проведеЕня нарад, засiдань та iнших заходiв.

Виконання розпорядчих докуrиентiв оргалiв державноi влади Bcix piBHiB, утому числi xapkiBcbkoi обласноi державноi адмiнiстрацii, виконуеться
виконавчими орг€lнами Micbkoi ради за вiдповiдними дор}п{еннями та
резолюцiями мiського голови.

виконавчий koMiTeT порушryе питанIuI перед Харкiвською обласною
державною адмiнiстрацiею та Харкiвською обласною радою безпосередньо.
виконавчi орг€lни Moxq/Tb iнiцiювати питаннrI до розгляду вищевказаних
органiв викJIючно через викоЕавчий KoMiTeT.

зверненrrя до керiвникiв центрarльних органiв державноi влади е
викJIючним правом мiського голови. Вiдповiдi на листи MiHiciepcTB та вiдомств,
а також Еа зЕIпити та зверненЕя центральних правоохороЕrrих органiв за
дор)леншIм мiського голови може пiдписувати перший заступник 

-мiського

голови.
Порядок iнформування про виконанЕя розпорядчLD( документiв органiв

державноi влади Bcix piBHiB встаповлюе мiський голова.
. Копii розпорядчих документiв виконавчого KoMiTery, прийнятих з питЕrнь

здiйснення делегованих повновЕIжень органiв виконавчоi urrчд", у l0 деннийTepMiH з дтrя ik прийнятгя ЕадсилЕlються вiддiлом з пит€lнь'дiпоЙ"r"u ,u
звернеЕь громадян до оргаЕу, що здiйснюе контроль.

стаття 5б. Порядок утворення консультативних, дорадчих та iпших
допомiжних органiв

{ля сприяння здiйсненню повЕоважень виконавчих органiв MicbKoi радимiський голова, або виконавчий KoMiTeT утворю€ коЕсультативнi, дорадчi таiншi допомiжнi органи (ради, колегii, робЪчi групи тощо), служби та KoMicii.
Завдання та функцii таких органi" 

""""u"u" йЬький 
"orro"u 

чбо u"*o"u".r"t
KoMlTeT.

Консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi оргаЕи (далl - допомiжнiоргани) утворюються на постiйнiй або тимчасовiй ocHoBi для забезпеченrrя
решriзацii поВновЕDкенЬ виконавчих органiв.

.Щопомiжний орган, як правило, утворю€ться як:
комiсiя - колегiа_пьнlй орlан, який утворюються при органах мiсцевогосамоврядування територiальноi громади з метою вивчеЕнrI i органiзацii
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забезпечення потреб громади, iT мешканцiв, розгJIяду звернень
громадяЕ, всебiчного вирiшення та вивчеЕнrI питань мiсцевого значення тощо.

оргалiзацiйний KoMiTeT - колегiаrrьний орган, який утворюеться при
органах мiсцевого сЕtп,Iоврядування територiыrьноi громади з метою здiйсненrrя
координацii зусиль спрямованих на пiдготовку, органiзацiю та проведення
вiдповiдних заходiв.

рада - колегiальний орган, який утворюеться при оргаЕах мiсцевого
самоврядrв€Iння територiальноi громади для вивчення проблемних питань,
пов'язанrо< iз реалiзацiею державноi та регiональноi полiтики у вiдповiднiй
сферi.

Основними завданнями допомiжного органу е:
- сприlIннrI забезпеченню координацii дiй органiв виконавчоi влади з

питань, що нЕrлежать до його компетенцii;
- пiдготовка пропозицiй щодо форпtування

полiтики у вiдповiднiй сферi;
та решttзацit державноi

_ визначенIu{ rrшяхiв, механiзмiв i способiв
що виник€tють пiд час реалiзацii державноi
вiдповiднiй сферi;

вирiшенrrя проблемних питань,
та регiоншrьноТ полiтики у

(спiвголови), а за його

- пiдвищення ефективностi дiяльностi виконавч,rх органiв Micbkoi ради, утомУ числi поцращеншI наданшI адмiнiстративних (державних) посJDг
споживачам;

- удосконаIеншI нормативно-правовоi бази з вiдповiдних питань.
, Рilrrенrrя про yTBopeHmI допомiжного органу приймаеться мiським головою

у формi розпорядження, або виконавчим norir"ioon у формi рiшенrrя, яким
затверджуеться положенIUI про такий орган (у разi необхiдностi), його
персональний склад, керiвник i засryпник (засryпники) керiвника, секретар.

Проект вiдповiдного розпоряджеЕIfi мiського .bno"r, або' рiшеннявиконавчого KoMiTery готуеться та вноситься вiдповiдними вiддiлами,
управлiннями та комiтетами у порядку, ycTaHoBJIeIroMy цим Регламентом.

Що cK-Tra.ry допомiжногО органу входять .orro"u (спiвголови), заступItик
(засryпники) голови, представники вiддiлiв, управлiнь, KoMiTeTiB, а також зазгодою пiдприемств, установ та органiзацiй рiзних форм власностi,
громадських органiзацiй тощо.

Головою (спiвголовами) допомiжного оргЕrну затверд)фq/€ться мiський
голова, перший заступник або один iз заступникiв мiськоiо aЪпо", з питаЕь
дiяльностi викоЕавчих органiв ради вiдповiдно до розподirry обов'язкiв мiжмiським головою та його заступЕикЕlми.

_ Формою роботи допомiжного оргаЕу е засiдання, що проводяться за
рiшенням його голови (спiвголiв).

Засiдання допомiжного оргаЕу веде голова
вiдсутностi - заступник голови.

Пiдготовку матерiалiв дJUI розгляду на засiданн.ю< допомiжного оргаЕу,запрошення персонЕIльЕого складу допомiжного органу та iншlо< представникiв
забезпечуе його секретар.

Засiданrrя допомiжного органу вв€Dкаеться правомочним, якщо на ньомуприсутнi бiльш як половина його членiв.
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дя оперативного вирiшення акц/апьних питань, що належать до

компетенцii допомiжногО органу, можуть )дворюватися додатковi допомiжнi
органи (KoMicii, робочi групи тощо), якi дiють у перiод мiж його засiданнями.
персоншrьний склад додаткового допомiжного оргацу затвердхg/еться на
засiданнях допомiжного органу.

на cBoix засiданrrях допомiжний оргаЕ розробляе пропозицii та
рекомендацii з питань, що Еалежать до його компетенцii.

Пропозицii та рекомендацiТ вважаються схвzUIеЕими, якщо за HID(
проюлосув€rло бiльш як половина присутнiх на засiданнi членiв допомiжного
оргаЕу.

у разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним е голос головуючого на
засiданнi.

Рiшенлrя зЕвначенйх органiв оформл.шоться протоколами засiдань, де
фiксуються пропозицii та рекомендацii i якi .riд.r""у.ru", 

"o"ouyrorr^n "u:,:зт:], т секретарем i надсилаеться BciM членам допомiжного оргаIry таlншим заlнтересованим органiзацiям.
iIлен допомiжного орга.Еу,_ який не пiдтримуе пропозицii фекомендацii),може викJIасти в письмовiй формi свою окрему думку, що додаеться допротокоJIу засiдання.
ПропозицiI та рекомендацii допомiжного органу мохтть бути реаlriзованi

''шяхоМ 
виданшI мiськиМ головоЮ розпорядження, або 

-.rр"t*Й 
рiшеннявикоIIЕlвчим KoMiTeToM, проект якого в установленому порядку вносить вiддiл,

управrriння, вiдповiдно до cBoix повноважеЕь.
Засiдання дiючих при викоIIавчому KoMiTeTi допомiжних органiвпроводяться за вiдповiдними плаЕа}rи, а також за необхiдностi. Пiдготовка,

:P::._4::j: _i__ДОЦrМенТальне оформлення цих засiдань забезпечуетьсявlдповlдними секретарями або iншими особ:
зазначенихорганiв,вi!повiднодоiнструкцii.#х;""i#i"ji'iТ;"хТi:Н:хЖ
оргаЕах MicbKoi ради.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи (формування плапiв роботи,оформленrrя протоколiв зчсiдаrr" ,ощо) доrrоriжних органiв несе посадовilособа, яка ix очолюе.
У разi коли функцii того чи iншого допомiжного оргацу виtIерпано,под,lпьше функцiонування недоцiльно, або е потреба 

" до.то*Йму йогоприпиненнi' на iм'я мiського голови готуеться доповiдна записка зпропозицiями щодо припинення його дiяльносii. пi"-'оо.од*-.о"r"] ri."*",головою вiдповiдниЙ 
lцrп, управлiння, готу€ про€кт розпорядження, аборiшенвя викоЕавчого KoMiTeTy про припинення дiяльностi цього допомiжногооргаЕу.

В окремиХ випадкаХ мiськиЙ голова може з власноi iнiцiативи прийнятп
рiшенrrя про лiквiдацiю того чи iншого до.rоriжrrо.о оргаЕу.

,.щопомiжний орган, )лворений па визначений в розпорядженцi мiськогоголови, або рiшенням виконавчого KoMiTeT у строк, вважаеться таким, щолiквiдований, iз дrrя закiнченrrя зЕlзЕачеЕого строку.
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,Щопомiжний орган пiд час виконzlння покJIаденI,D( на нього
завдань взаемодiе з державними органами, пiдприемствами, устаЕовЕlми та
органiзацiями.

Органiзацiйне, iнформацiйне забезпеченлrя дiяльностi допомiжного оргil{у
здiйснюе секретар.

Присутнiсть представникiв засобiв MacoBoi iнформацiТ та проведення фото
зйомок i звукозапису у примiщеннi, де вiдбуваються засiдашIя допомiжних
органiв, надаеться акредитованим представникам засобiв масовоТ iнформацii.

Акредитацiя жypHarricTiB i технiчних працiвникiв засобiв масовоi
iнформацii здiйснюеться на пiдставi положенIUI про порядок акредитацii i
затверджуеться рiшенням MicbKoi ради.

.Щозвiл на присутнiсть предстЕlвникiв засобiв MacoBoi iнформацii та
проведення фото зйомок i звукозапису у примiщеннi, де вiдбуваютьЪгзасiдання
допомiжних органiв, надае мiський голова або засryпник голови ( вiдповiдно до
розподirry обов'язкiв).

роздл 12. докl.мЕнттrвАнII]я розпорядчоi дяльностI тА
ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАНIIЯМ РОЗПОРЯДЧИХ

ДОКУМЕНТIВ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY ТА МIСЬКОГО iЬЛОВИ

стаття 57. Нумерацiя та порядок збереженпя рiшень виконавчого
KoMiTery та розпоряджень мiського голови

Нумерацiя рiшень виконавчого KoMiTery та розпоряджень мiського голови
наскрiзна протягом року._Копii розпорядчих документiв засвiдчуються
печаткою вiддirry з питань дiловодства та зверIIень громадяц у встаIIовленому
порядку згiдно з Iнструкцiею з питань дiловодства.

Оригiнали розпорядчlD( докрлентiв пiдшиваються в справи в
хронологiчному порядRу й зберiгаються в вiддiлi з питань дiловодства та
звернень цромадян протягом 2-х poKiB, пiсля чого передаються на збереження
до архiвного вiддiry.

вiдповiдальнiсть за збереження оригiна:liв розпорядчих документiввиконавчого KoMiTery покJIадасться на начальника вiддfury a .r"ru"u дйоrодa."чта звернеЕЬ громадян. ВiдповiдшlьНiсть за викоцанIUI розпорядчого документанесуть особи, якi зазначенi в розпорядчому доч.ментi ре.Й.цii *"piu""nu, u
також безпосереднi вiдповiдальнi 

""поrrч"цi.

Стаття 58. Виконапня розпорядчих документiв
виконанню пiдлягають дорr{ешul посадових осiб Micbkoi ради,виконавчих органiв, виконавчого koMiTery, зафiксованi у розпорядчих тасrryжбових докумеЕтах мiського голови, 

""*o"uu.ro.o 
комiтБry, 

""*orru""r*органiв, протоколах засiдань, а також резолюцiях з виконанЕя документiв.вiдповiдаrrьнiсть за якiсне та."оъ"а"це викоЕаннrI вкulзаних документiв та
{"ру"::" покJIадаеться на посадових осiб вiдповiдно до покпад""Ь ,,u ,r"*
tрункцlи.
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Стаття 59. Контроль за виконанням розпорядчих док5rментiв
основними методами здiйснення контроJIю за викон€lнням розпорядчих

документiв е:

а) постiйниЙ контролЬ за дотримаЕням TepMiHiB виконаЕня заходiв,
передбачених у докумеЕт.ж;

б) перiодичне проведешя на мiсцях перевiрки стану ix виконЕtння та
iнформування про результати перевiрок керiвництва викоIIавчих органiв;

в) пiдготовка матерiалiв про cTal' виконаЕюI доr<ументiв для розгляду ix упорядку контролю Еа нарадах у мiського голови, засryпникiв мiського голови,
керуючого справами чи на засiданIUD( виконавчого KoMiTeTy згiдно з IIJIEIH.M
роботи.

Органiзацiйно-технiчний коItтроль за викон€lЕшIм рiшень виконавчого
KoMiTeTy, розпоряджень та доручень мiського голови здiйiнюе вiддiл з питань
дlловодства та зверненъ громадян та органiзацiйний вiл,цiл вiдповiдно до
розподilry обов'язкiв та Положень вiддiлiв.

_Стаття б0. Iнформування про хiд виконання розпорядчих документiв
. Виконавчi органи 

. 
Micbkoi ради, пiдприсмства, установи й органiзацii

iнфорп,rуrоть виконавчий KoMiTeT про хiд 
""norru"r,' розпорядчих документiв увстановленi термiни.

Iнформацiя про хiд викоЕанЕrI розпорядчих документiв виконавчими
органами надаеться до вiддiлу з питаЕь дiловодства та зверЕень громадян абоорганiзацiйного вiддiлу вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв ,u Поrrо*.""
вlддшrв.

Стаття б1. Строки та термiни впконання розпорядчих документiвСтрок виконанIU{ визначаеться pon*", мiсяц"ми, Б;;.- TepMiHвизначаеться кЕrлеЕдарною датою або вказiвкою на подiю, що мае немицленастати.
рiчнi та мiсячнi перiоди часу обчиолюються капендарною датою; строкивиконfi{IUI, встановленi в днях, обчислюютьСя робочими дrями. Строквиконzlннrl, встановrrений в днrIх особисто мiський головою, обчисrпостьсяк€rлендарними днями. TepMiH виконЕlннrl, встановлений кЕUIендарЕою датою,закiнчуеться в день, встановлений в резолюцii.
Строк виконання закiнчуеться:
а) обчислюваного мiсяцем - через 28, 29, З0,31 день в залежностi вiдмiсяця року (у вiдповiдце число Еасчiпною мiсяця), не вр.жовуючи неробочю<святкових днiв;
б) обчислюваного дIfiми - в останнiй день виконаНШI дор)пrецнjl, неврЕIховуючи неробочi святковi та вихiднi днi.Якщо останнiй день строку приходиться на неробочий день, днемзакiнченrrя строку ввчDкаеться оо.r"рaд"iй робочий день.Строк або TepMiH викоЕацюI дорJлецня, що мiститься в розпорядчомудокументi, вказуеться в TeKcTi розпор"iоо.о до*упп""ru.
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Строк або TepMiH виконанЕrI розпорядчого докуIr{ента в цiлому

визЕачаеться за строком викоЕаннrI дор)леншI, що зЕвначене ocTaBHiM в числi
заходiв та дор)леЕь, передбачених в розпорядчому докумеrrтi.

Строк або TepMiH виконЕIнIUI розпорядчих докуrиентiв Мояý/ть бути змiненi
викпючно за рiшенняrл вiдповiдно виконавчого KoMiTery та розпорядженЕя
мiського голови. Про порушенЕя контрольних TepMiHiB виконання розпорядчиr(
документiв керуючий справами виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради iнформуе
мiського голову для вжиття вiдповiдних заходiв.

Пiдставою для знятгя розпорядчого ДОК}'ItлеНТу з контроJIю е:
а) його викоItаЕшI;
б) прийнятгя (введення в дiю) нового розпорядчого документа, що

скасовуе попереднiй розпорядчий документ (в зв'язку iз змiною об'ективних
ploB, прийняттям правовID( aKTiB i т.д.)

стаття б2. Строк виконацпя сл5rжбового докумепта
Строк виконztнЕя сrryжбового дочrмеIrта вкчвусться в резолюцi-л<

вiдповiдних посадових осiб MicbKoi ради.
_ Кожна наступна резоrпоцiя повиIIна бути оформлена з урЕtхуванням

кiнцевого строку виконаннrI, встановпеного попередЕьою резо.rпоцiею.
вiдсутнiсть вказiвки на коЕкретний строк виконаннrI в резолюцii означае,

що виконання докумеЕта передбачено протягом мiсяця.

роздш 13. викоIIАнIIя мАшинописних роБIт,
РОЗМЕОЖУВАНIIЯ ДОКУМЕНТIВ I СТЕНОГРАФУВАННЯ

Стаття б3. Машинописнi роботи
Щрукування документiв з грифом (ДСК>, <<Таемно>> здiйснюеться

викпючно у вiддiлi цивiльного зtlхисту, оборонноi, мобiлiзацiйноi, режимно-ceKpeTHoi роботи та взаемодii з прzrвоохороЕними оргаЕап{и мiськоi'ради на
друкарськiй матпинцi, що знЕlходиться у вiддiлi, спецiалiстоr, йй *u"
вiдповiдний дозвiл на ДрукуваIrIrя таких док5,ментiв.В разi необхiдностi виготовJIенI'I копiй i розмножуванrrя документiввизначаеться посадовою особою та погоджуеться з нач€lпьником вi!дiлу з
питань дiловодства та звернень громадяц.

Прiоритет виконання тих чи iнших робiт з розмножентrя документiв увипадку i1 великоi кiлькостi визначае начальЕик вiддilry з питань дiпоiод".uч ,uзвернень громадян.
Розмноженi документи повиннi бути розкладенi в тому ж порядrgr, як iоригiнальнi докуI!{енти.

стаття б4. Порядок впкористапня фiрмовпх бланкiв
_ У виконавчI,D( органах MicbKoi ради "".Ьrо"-оr" та використовуIоть лишебланки встаIlовлених зразкiв.

зразки бланкiв затвердRтють мiський голова та сещретар Micbkoi ради, авиготовJIяютЬ - вilиiЛ з питанЬ дiловодства та звернень громадяц та вiддiлзабезпечення дiяльностi MicbKoi ради.
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Бланки виконавчого KoMiTeTy та MicbKoT ради обов'язково

облiковуються, на зворотному боцi бланка проставляеться його порядковий
облiковиЙ номер. Облiк викоРистаниХ бланкiВ ведеться в журналi облiку
бланкiв.

видавати або передавати не пiдписанi або незареестрованi блалrсr особам,
якi не праrцоють в оргацах Micbkoi ради, без дозвоJry керiвництва категорично
заборонено.

Контроль за використанням бланкiв покJIадаеться на начальникiв вiддiлу з
питань дiловодства та звернень громадян (бланки виконавчого KoMiTeTy) та
вiддilry забезпеченrrя дiяльностi ради (бланки MicbKoi ради).

роздIл 14. оргАнIзАцLя чЕрг).вАнь у виконАвчому KOMITETI
MICbKoi рАди

Стаття б5. Порядок проведенпя черryваць та ii графiк
черryванrrя у виконавчому koMiTeTi здiйснюеться-цiлодобово сторожем

виконавчого KoMiTery MicbKoi ради.у вихiднi, святковi та неробочi днi, а також в особливих випадках, за
вказiвкою мiського голови для координацii роботи сrryжб MicTa, мiського
господарства та оперативIlого вирiшенюI питань розпорядженням мiського
голови призначаються вiдповiда-тtьнi черговi з числа керiвництва виконавчого
KoMiTery MicbKoi ради та комунальних пiдприемств MicbKbi ради.Графiк черryвань цих осiб скJIада€ться вiддiлом . .r"ru"u управлiнняперсоналом мiськоi ради та затверджуеться мiським головою.

Стаггя бб . Обов'язки сторожа та вiдповiдального чергового з чисJIа
керiвникiв виконавчого KoMiTery MicbKoi. радиВiдповiда-тlьний черговий з числа керiвникiв 

"йпо"ч""о.i Й*lr"rу мiськоi
ради в день черryваЕIUI повинен:

1) 0 08.00 годинi ранку
питчtнь, якi можуть виникн)ди
зв'язок з диспетчерськими с
господарства;

визначити порядок оперативIIого вирiшенrrя
пlд час черryваIrIUI, систематично пiдтримрати
.lryжбами MicTa та пiдприемствами мiського

2) у разi виниrcIення надзвичайноi або аварiйноi сиryацii вiдповiда.пьний
черговий дiе вiдповiдно до погодженого з ними плану щодо вжиття нЕUIежних
заходiв;

3) координувати чiтку взаемодiю Bcix пiдrоздiлiв та спецiальних сrryжбMicTa при лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних або аварiйних 
""rучц;tl---'. 4) контроrповати опе.ративну передачу директивноi, роrпЬр"д"оi, облiковоiта iнших видiв iнформацii;

_обов'язки сторожа виконавчого KoMiTery MicbKoi ради:1) у разi виникненIUI надзвичайноi uOo u"upiti"oT сиryацii негайцоповiдомrrяе мiського голову, секретаря MicbKoi ради, першого засч/пЕикамiського голови, засryпникiв мiського 
^голови 

з питань дiя.пьностi викоЕавчихоRгаliв ради або керуIочого справами викоЕавчого KoMiTeTy мiськоi'ради;
2) виконуе обов'язки, визнЪченi в попереднiх r-+ ..у"Й*; --'-- rt4.*
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3) у випадку aBapii органiзуе виконання робiт по лlквlдацlr

KoMiTery про хц

роздIл 15. мАтЕрIАльно-тЕхнIIIнЕ зАБАзпЕчЕнIIя дlяJьностIвиконАвчих оргАнIв MIcbKoi рАди тА проIryскниЙ рЕжим

СтаттЯ б7. ЗдiйсненНя матерiальНо-технiчного забезпечення дiяльностi
матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi виконавчих органiв Micbkoi

ради здiйснюеться через завiдувача господарства та вiддiл з пит€lнь дiловодства
та звернень громадян.

Здiйснюе заходи щодо:
- придбання та ремоЕту меблiв, обладнання, господарського iпвептарю,

транспортного забезпечення, забезпеченrrя працiвникiв телефонним зв'язком
тощо - завiдувач господарства;

- придбаrrня оргтехнiки, виготовленнlI бланкiв, друкованоi та марковапоi
продукцii тощо - вiддiл з питань дiловодства та звернень громадян.

стаття 68. Порядок органiзацii пропускного реяшму в адмiпiстратпвнiй
будiвлi виконавчого KoMiTery та корпстувапня

ПорядоК органiзацii прогryскногО р.*"ф до адмiнiстративноi булiвлi
виконавчого koMiTeTy здiйснюеться на пiдставi <iнструкцii з органiзацii системи
контролю та облiку робочого часу в адмiнiстрамвнiй будiвлi виконzIвчого
KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoi ради> затвердженого розпорядженням мiського.

вхiд у примiщення виконавчого koMiTery 
"iopoHrrix 

осiб здiйснюеться з
08.00 до 17.00 години. У неробочий час (пiд час перерви з 12.00 до 13.00 та з
17.00 до 08.00), вихiднi, святковi та неробочi 

-днi 
вхiд cTopoHHix осiб

обмежуеться.
право на робоry у вихiднi, святковi та неробочi днi та право на

знаходжеЕIIя у примiщеннi мають тiльки працiвники, якi заlryченi до роботи за
розпорядженнJIм мiського голови за попереднiм подЕlншIм начальцикiв
управлiнь i вiддiлiв, узгоджецим з керуючим справами виконавчого KoMiTery
MicbKoi ради.

Сторожi виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради здiйсттюють допуск допримiщення згiдно з розпорядженнrIм мiського голови та вiдповiдним
перелiком осiб, З зазЕаченцям дати та часу дозволеного перебр.ння в
примiщеннi.

Стаття 69. Порядок збереясепня майпа
Винос майна з будинку, його перемiщення з однiеi робочоi кiмнати в iншу

проводиться лише з дозволу завiдувача господарства.
Майно, що знаходиться в робочих KiMHaTax, закрiплюеться запрацiвниками, якi в Еих працюють. Працiвники несуть вiдповiдальнiсть за

збе_реження й правильнiсть користуваIIня закрiпленим майном, при звiльненнi з
роботи здають його завiдувачу господар""Ъu, .rро що робляться вiдповiднiвiдмiтки в обхiдному листi.

ll
наслiдкiв; постiйно iнформуе керiвництво виконавчого
ycyHeHHrI наслiдкiв aBapii.
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Патriнтrя в робочих KiMHaTax та примiщеннях

MicbKoi ради згiдно закону заборонено.
виконавчих оргаII1в

роздл 1б. прикIнцЕвI положЕнця
Стаття 70. Порядок затвердженЕя, внесенЕя змiн та доповнень в

регламент
Регламент затверджуеться рiшенням виконавчого KoMiTery

Рiшення про BHeceHIUI змiн та доповнень до Регламенту
виконавчим KoMiTeToM MicbKoi ради.у випадку змiн в законодавчих акгах Украiъи, що призводять до
невiдповiдностi регламенry чи окремих його положень чинному законодавству
украiни, реглЕIмент виконавчих органiв дiе в частинi, що не суперечить
чинному закоЕодавству Украihи, до вЕесенЕя вiдповiдних змiн та доповнень до
реглаI4енту на черювому засiданнi виконatвчого KoMiTery.

Mlcbкor ради.
приймаеться

Стаття 71. Вiдповiдальнiсть за невиконаЕня вимог Регламепry
Вимоги даного Регламенry поширюються на Bci розпорядчi доr.уr""r"мiського голови, викоIIавчого KoMiTeTy, виконавчих органЬ MicbKoi ради,апарату MicbKoi ради та виконавчого KoMiTery та е обЬв'язковими для Bcix

посадових осiб, службовцiв та iнших спiвробiтникiв, що забезпечують
дiяльнiсть мiського голови та виконавчого KoMiTery.

невиконаrня вимог Регламенту виконавчого koMiTery посадовими особамиMicbkoi ради передбачае притягнення ix до дисциплiнарноi та iншоi
вiдповiда.тtьностi, встановленоi чинним законодавством УкраiЪи.

Керуючий справамп
викопавчого KoMiTery
MicbKoi ради Ю.В.Кушнiр


