
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1488 
 

 
  Про затвердження Положення про відділ інформаційного 
забезпечення виконавчого комітету Мукачівської міської ради (нова 
редакція) 
 
 Відповідно до ч.1 ст.11, ст. 25, ч. 4 ст. 54, ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 8-3 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, 
оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №64  від 25.09.2019 р.), 
міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Положення про відділ інформаційного забезпечення  

виконавчого комітету Мукачівської міської ради (нова редакція)  згідно додатку 
до цього рішення. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 44 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 30.08.2018 року за №1106 «Про затвердження 
Положення про відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови, керуючого справами О.Галая та на постійну депутатську комісію з 
питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій.  
 

 
Міський голова                                                                                          А. Балога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 
         рішення 62 сесії  
         Мукачівської міської ради 
         7-го скликання 
         26.09.2019 року №1488 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради (нова редакція) 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради (надалі - Відділ) є виконавчим органом Мукачівської 
міської ради, який  утворюється рішенням Мукачівської міської ради. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», іншими законами України, указами та 
розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів 
України, рішеннями Мукачівської міської ради, виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради, розпорядженнями Мукачівського міського голови, 
цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, 

1.3. Положення про відділ затверджується рішенням Мукачівської міської 
ради, а посадові інструкції посадових осіб відділу у порядку, визначеному 
Регламентом роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Мукачівської 
міської ради. 

1.4. На посадових осіб відділу поширюється дія Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про запобігання корупції», Кодекс законів про працю України та 
інших нормативно-правових актів. 

1.5. Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання режиму 
секретності та службової таємниці з питань, які належать до його компетенції. 

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, не 
являється юридичною особою та не має самостійного балансу, рахунків в 
органах Державного казначейства, інших банківських установ, печатки із 
зображенням Державного Гербу України і своїм зображенням.  

1.7. Відділ є підзвітним і підконтрольним Мукачівській міській раді, 
підпорядкованим виконавчому комітету Мукачівської міської ради, 
Мукачівському міському голові та заступнику міського голови згідно з 
розподілом функціональних обов’язків. 

 
РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

 
2.1. Структура та штат відділу затверджуються Мукачівською міською 

радою, штатний розпис – Мукачівським міським головою. 
 Розподіл обов’язків посадових осіб відділу зазначається у посадових 

інструкціях, що розробляються відповідно до цього Положення. 



2.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду 
розпорядженням Мукачівського міського голови за рекомендацією конкурсної 
комісії або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, та 
звільняється з посади розпорядженням Мукачівського міського голови 
відповідно до чинного законодавства України. 

2.3. Начальник відділу та інші посадові особи відділу несуть 
відповідальність за роботу відділу та виконують обов’язки відповідно до 
посадових інструкцій. 

2.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, 
відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків 
покладається на посадову особу відділу, визначену розпорядженням 
Мукачівського міського голови. 

2.5. Посадові особи відділу призначаються на посаду розпорядженням 
Мукачівського міського голови за рекомендацією конкурсної комісії  або за 
іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, та звільняються з 
посади розпорядженням Мукачівського міського голови відповідно до чинного 
законодавства України. 
 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 
 
3.1. Основними завданнями відділу є: 
3.1.1. Забезпечення відкритості та прозорості  роботи Мукачівської міської 

ради, її виконавчих органів, апарату виконавчого комітету та міської ради з 
питань реалізації державної інформаційної політики. 

3.1.2. Здійснення підготовки проектів рішень Мукачівської міської ради та 
її виконавчого комітету, розпоряджень Мукачівського міського голови з 
питань, що належать до компетенції відділу. 

3.1.3. Організовує та здійснює заходи щодо інформаційного забезпечення 
діяльності Мукачівської міської ради, її виконавчих органів та апарату 
виконавчого комітету та міської ради, у тому числі - Мукачівського міського 
голови, шляхом наповнення та ведення офіційного сайту Мукачівської міської 
ради. 

3.1.4. Організовує взаємодію виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради із електронними та друкованими засобами масової інформації усіх форм 
власності . 

3.1.5. Створює умови для реалізації конституційних прав громадян на 
інформацію та сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу 
слова,  впроваджує нові методи і форми інформування населення. 

3.1.6. Забезпечує публікацію у засобах масової інформації офіційних 
документів, рішень Мукачівської міської ради та виконавчого комітету, 
розпоряджень Мукачівського міського голови тощо. 

3.1.7. Спільно з іншими відділами та управліннями забезпечує підготовку 
матеріалів для доповідей, виступів Мукачівського міського голови, його 
заступників у засобах масової інформації, для участі у “круглих столах”, 
“гарячих лініях”, вітання до державних та професійних свят тощо. 

3.1.8. Взаємодіє з редакціями друкованих та електронних засобів масової 
інформації, забезпечує участь журналістів у засіданнях, нарадах, конференціях, 



семінарах та інших заходах, які проводяться в Мукачівській міській раді та 
забезпечує отримання інформації про діяльність органів місцевого 
самоврядування засобами масової інформації. 

3.1.9. Сприяє роботі комісії з питань збереження історичної спадщини, 
найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків на 
території громади. 

3.1.10. Сприяє  виконавчим органам Мукачівської міської ради у взаємодії 
та розвитку їх зв’язків з громадськими організаціями та релігійними громадами. 

3.1.11. Сприяє гармонізації міжнаціональних відносин, діяльності 
національно-культурних об’єднань національних меншин та готує і подає 
Мукачівському міському голові пропозиції щодо формування місцевої політики 
з цих питань. 

3.1.12. Розглядає  звернення громадян, громадських організацій, релігійних 
та національно-культурних  об’єднань громадян, установ і організацій з питань, 
що належать до компетенції відділу. 

3.1.13. Інформує департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації про суспільно-
політичну ситуацію та основні події соціально-економічного життя 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 

3.1.14.  Надає інформаційно-методичну допомогу виконавчим органам  
Мукачівської міської ради у вирішенні питань, які  належать до компетенції 
відділу. 

3.1.15. Забезпечує висвітлення діяльності відділу на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради, а також  на офіційній сторінці відділу у соціальній 
мережі. 

 
РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ 

 
4.1. Посадові особи відділу мають право: 
4.1.1. За погодження з керівництвом Мукачівської міської ради залучати 

посадових осіб виконавчих органів  Мукачівської міської ради, підприємств, 
установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а 
також вчених і фахівців для розгляду питань, що належать до їх компетенції. 

4.1.2. Одержувати в установленому законом порядку для виконання 
покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, 
розрахунки, інші матеріали від посадових осіб виконавчих органів 
Мукачівської міської ради. 

4.1.3. Залучати спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-
правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, 
які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань. 

4.1.4. Інформувати Мукачівського міського голову про покладення на відділ 
обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки 
неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів 
посадовими особами виконавчих органів Мукачівської міської рад. 

4.1.5. Використання системи зв’язку і комунікацій, що існують у 
виконавчих органах Мукачівської міської ради. 



4.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 
його компетенції. 

 
РОЗДІЛ V. ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ 

 
5.1. Посадові особи відділу зобов’язані: 
5.1.1. Діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією України та законами України, іншими нормативно-
правовими актами, а також  міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України.  

5.1.2. Сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати 
свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу. 

5.1.3. Неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм 
поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої 
культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, 
підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних 
інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, 
не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог. 

5.1.4. Запобігати виникненню конфліктів у відносинах з громадянами, 
керівниками, колегами та підлеглими. 

5.1.5. Виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, 
незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати 
будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи 
юридичних осіб, громадських і релігійних організацій. 

5.1.6. Постійно покращувати свої уміння, знання і навички, що  необхідні 
для здійснення функцій та виконання завдань займаної посади, підвищувати 
свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової 
діяльності. 

5.1.7. Дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а 
також про позитивну репутацію Мукачівської міської ради та її виконавчих 
органів. 

5.1.8.Забезпечити недопущення розголошення персональних даних 
фізичних осіб, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, 
режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про  
інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної 
інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 
 
 
 

РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 
 

6.1. Посадові особи відділу ради несуть відповідальність за неналежне 
виконання своїх посадових обов’язків, що зазначені у вказаному Положенні та 
посадових інструкціях. 

 
 
 
 



РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 7.1 Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням 
Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 7.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 
процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої 
Регламентом  Мукачівської міської ради. 
 7.3 Питання діяльності відділу, що не врегульовані цим Положенням, 
вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.  
 
 
Секретар міської ради                                                                                І. Маняк 

 


