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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

              05.06.2018                     Шостка                                        № 157


Про Регламент  
виконавчого комітету Шосткинської міської ради






	




З метою врегулювання основних питань організації діяльності виконавчого комітету, виконком міської ради вирішив:

           1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Шосткинської міської ради (додається).
2. Членам виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити виконання усіх розділів затвердженого Регламенту.
3. Вважати таким,  що втратило чинність  рішення виконкому Про внесення змін до рішення виконкому № 399 від 30.12.2010 року «Про Регламент  виконавчого комітету Шосткинської міської ради» у зв’язку з прийняттям даного рішення.
	



Міський голова                                                         			М.П.Нога














   


    Додаток
    до рішення виконкому
               від 05.06.2018 № 157


РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету 
Шосткинської міської ради

Регламент виконавчого комітету Шосткинської міської ради  (далі Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Шосткинської міської ради (далі виконком). 
Згідно ст. 51  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком є виконавчим органом Шосткинської міської ради (далі  рада), який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Розділ 1. Загальні положення.
Параграф 1. Розгляд питань у виконкомі
1.1. Розгляд у виконкомі питань, що належать до його повноважень, проводиться міським головою, заступниками голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому (згідно до розподілу обов'язків), виконавчими  органами ради, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями.

Параграф 2. Взаємодія з громадськістю
	2.1. Робота виконкому та виконавчих органів ради є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань для службового користування та віднесених до захисту персональних даних.
2.2. Виконком інформує громадськість про свою діяльність.
2.3. Висвітлення діяльності виконкому здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Параграф 3. Розподіл обов’язків між посадовими особами  
та затвердження положень про виконавчі органи ради
3.1. Розподіл обов'язків між заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому здійснюється керуючим справами виконкому за погодженням з міським головою.
При цьому повинні бути визначені:
- функції і повноваження зазначених керівників;
- виконавчі органи ради, діяльність яких координується та контролюється зазначеними керівниками згідно розподілу обов'язків.
- порядок заміщення заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому у разі їх відсутності.
3.2. В структурних підрозділах відповідальність за розподіл обов’язків між працівниками несе начальник управління (відділу), завідувач сектором. 
3.3. Положення про виконавчі органи ради розробляються керівниками таких органів, погоджуються із заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків) і затверджуються на сесії міської ради.



Розділ 2. Порядок підготовки засідань виконкому, проектів рішень виконкому, розпоряджень міського голови
Параграф 1. Підготовка проектів рішень 
та засідань виконкому міської ради.
1.1.	Основною формою роботи виконкому є його засідання. Підготовка засідань здійснюється керуючим справами виконкому та працівниками загального відділу.
1.2. Засідання виконкому проводяться відповідно до плану роботи, як правило, один раз на місяць, позачергові – по мірі потреби.
1.3. Засідання виконкому скликаються міським головою, а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки міського голови, як правило,  в останній тиждень місяця. 
Засідання правомочні, якщо в них беруть участь більше половини членів виконкому від його загального складу.
1.4. Питання для розгляду на засіданнях виконкому вносяться міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, членами виконкому, керівниками виконавчих органів ради, установ, підприємств та організацій міста.
 1.5. Підготовку питань для розгляду на засіданнях виконкому здійснюють керуючий справами виконкому, заступники міського голови, секретар ради, члени виконкому, керівники виконавчих органів ради, або особи, які їх заміщують.
1.6. У підготовці питань можуть брати участь депутати міської ради, представники громадських організацій, залучені спеціалісти промисловості та інші.
 1.7. Відповідальність за підготовку проектів рішень, інформаційних довідок (у разі потреби), списків запрошених та виступаючих, покладається на особу, відповідальну за підготовку питання, що підлягає розгляду.
1.8. Загальний  відділ у межах своїх повноважень відстежує своєчасність надання матеріалів, надає консультативну допомогу щодо правильності їх оформлення, формує папки та надає матеріали членам виконкому. 
Матеріали можуть доводитися членам виконкому електронним зв’язком.
1.9. Керуючий справами виконкому має право вносити пропозиції міському голові про зняття з розгляду питань, щодо яких вчасно не надано необхідних матеріалів або які не підготовлені належним чином, та про застосування до порушників відповідних заходів дисциплінарного впливу.
 1.10. Проекти рішень та всі необхідні при цьому документи, листок погодження з візами посадової особи, яка готувала проект рішення виконкому, керуючого справами виконкому, начальника юридичного відділу, заступників міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), начальника фінансового управління (при наявності питань фінансування), та інших осіб, (якщо це необхідно), подаються в загальний відділ до 20 числа поточного місяця на паперових носіях та в електронному вигляді. 
1.11. Кожна сторінка проекту рішення виконкому та додатків до нього візується на звороті начальником юридичного відділу.
1.12. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документа несе виконавець та  особи, які погоджували документ.
1.13. Питання, з яких проекти рішень не подані у відповідний термін, можуть бути внесені до порядку денного засідання виконкому з дозволу міського голови. 
1.14. Питання, що потребують невідкладного прийняття рішення, можуть  розглядатись в період між засіданнями виконкому. Для цього відповідальні за підготовку питання погоджують проект рішення (з візами відповідно п. 1.10. та 1.11. даного параграфу) з міським головою, та членами виконкому під їх особистий підпис.
Рішення вважається прийнятим, якщо є згода більше половини членів виконкому від його загального складу.
1.15. Не пізніше як за 3 дні до планового засідання виконкому начальник загального відділу складає  порядок денний засідання виконкому та розміщує його на офіційному сайті міської ради.
1.16.	У разі широкого обговорення основного питання, винесеного на розгляд виконкому, відповідальний за підготовку питання повинен повідомити  керуючого справами виконкому, секретаря ради, заступників міського голови (відповідно до розподілу обов’язків), запросити фахівців, та заздалегідь  ознайомити запрошених з проектом рішення, яке має бути розглянуто, підготувати міському голові список додатково запрошених та виступаючих на засіданні виконкому. 
1.17.	Попередження про час та місце проведення засідання виконкому здійснюють:
	загальний відділ - членів виконкому, керівників виконавчих органів ради, засоби масової інформації;
	відповідальні за підготовку питання запрошують присутніх (у разі необхідності) та виступаючих на засідання виконкому згідно наданого ними списку.

1.18.	Реєстрацію членів виконкому, керівників виконавчих органів ради, запрошених на засідання здійснює загальний відділ, реєстрацію запрошених по основних питаннях, які розглядаються, здійснює відповідальний за підготовку питання. 
1.19. За підготовку приміщення для засідань виконкому відповідає завідувач господарством виконкому.
1.20.	Доповідають на засіданнях виконкому, як правило, керівники виконавчих органів ради, керівники підприємств, установ і організацій, або особи, які виконують їх обов'язки.
Для доповіді надається до 7 хвилин, для співдоповіді - до 5 хвилин, для виступу - до 3 хвилин.
1.21.	Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету і підписуються  міським головою. Додатки до рішень підписуються керуючим справами виконкому.
1.22. У разі внесення змін, остаточна редакція прийнятих рішень, здійснюється протягом трьох робочих днів після засідання виконкому особою відповідальною за підготовку рішення виконкому та повторно візується (відповідно п. 1.10. та 1.11. даного параграфу).
1.23. Підписані міським головою рішення виконкому реєструються загальним відділом та розсилаються виконавцям згідно наданого списку розсилки у п’ятиденний термін.
1.24. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести зазначене питання на розгляд міської ради.
1.25. Ведення і оформлення протоколів засідань виконкому, їх облік та збереження здійснює загальний відділ.
 Протоколи засідань виконкому оформлює загальний відділ протягом 30 днів з дня проведення  засідання виконкому. До протоколу включаються позачергові рішення, прийняті в зазначений період.
1.26. Загальний відділ  організовує розміщення прийнятих рішень, які стосуються життя громади міста, на офіційному сайті Шосткинської міської ради. 
1.27. У разі розроблення проекту рішення виконкому, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого відповідною  постановою Кабінету Міністрів України.

Параграф 2.  Порядок підготовки проектів розпоряджень міського голови.
	2.1. Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження. У разі видання розпорядження на виконання  документів органів влади вищого рівня, в тексті повинні бути посилання на ці документи.
2.2. Підготовку розпоряджень здійснюють керуючий справами виконкому, секретар міської ради, заступники міського голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівники виконавчих органів ради, або особи, які їх заміщують. 
2.3. Проекти розпоряджень повинні мати преамбулу, у якій визначається мета видання даного документу, бути стислими, відображати суть питання, в них не повинні передбачатися доручення декларативного характеру.
2.4. Якщо проект розпорядження вносить корінні зміни до раніше виданих розпоряджень з аналогічного питання, то попередні розпорядження слід визнати такими, що втратили чинність, у інших випадках - вносяться зміни або доповнення до раніше виданих розпоряджень.
2.5. Назви суб’єктів господарської діяльності та інші назви повинні точно відповідати офіційній назві, передбаченій їх статутними та іншими  документами, скорочені найменування допускаються лише в тих випадках, коли це передбачено відповідними статутами.
2.6. Відповідальність за якість проектів розпоряджень покладається на посадову особу, якій доручено готувати даний проект розпорядження, а також на секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому (відповідно до  розподілу обов'язків).
2.7. Проекти розпоряджень, до їх підписання міським головою, візуються особою, яка готувала проект розпорядження, керуючим справами виконкому, начальником юридичного відділу, секретарем міської ради, заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), начальником фінансового управління (при наявності питань фінансування), та інших осіб (якщо це необхідно). 
2.8. Кожна сторінка проекту розпорядження та додатків до нього візується на звороті начальником юридичного відділу.
2.9. Всі додатки до розпоряджень підписуються керуючим справами виконкому.
2.10. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення розпорядження несуть виконавці та  особи, які визували документ.
2.11. Відповідальний за підготовку проекту розпорядження надає загальному відділу список розсилки даного розпорядження.
2.12. Підписане міським головою розпорядження реєструється в загальному відділі та не пізніше, як на третій день, направляється керівникам згідно списку розсилки.

Параграф 3. Правове забезпечення підготовки проектів рішень виконкому, розпоряджень міського голови
3.1. Проекти рішень виконкому, розпоряджень міського голови  підлягають обов’язковому погодженню в юридичному відділі.
3.2.  Юридичний відділ опрацьовує поданий проект документа, вносить правки, пов’язані з приведенням проекту у відповідність з вимогами чинного законодавства, а також у разі потреби редагує проект документа.
3.3. Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:
1) перевіряє проект документа на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
2) оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблем;
3) перевіряє проект документа на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
3.4. У разі виявлення невідповідності проекту рішення/розпорядження актам діючого законодавства юридичний відділ повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними рекомендаціями та пропозиціями.
3.5. Якщо під час опрацювання проекту документа виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для опрацювання та повторного погодження.

Параграф 4. Строки набрання чинності виданих документів
4.1. Рішення виконкому, розпорядження міського голови набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими документом не встановлено більш пізній строк набрання чинності. 
4.2. Рішення виконкому, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самим документом не встановлено більш пізній строк набрання чинності. 

Розділ 3. Планування роботи 
Параграф 1. Загальні засади планування роботи виконкому
	1.1. Планування роботи виконкому здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності виконавчих органів ради.
	1.2. Робота виконкому та виконавчих органів ради проводиться за річними і квартальними планами, а в разі потреби – оперативними (місячними, тижневими) планами.
Плани роботи виконкому затверджуються на засіданнях виконкому.
Плани роботи виконавчих органів ради затверджуються заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків).
	1.3. Планування роботи виконкому з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Параграф 2. Порядок формування плану роботи виконкому
	2.1. План роботи виконкому формується і затверджується в такому порядку:
керівники виконавчих органів ради за 30 днів до початку наступного року або кварталу узгоджують з заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків) та вносять загальному відділу пропозиції щодо включення питань до проектів річного і квартального планів роботи виконкому. 
Загальний відділ не пізніше як за 15 днів до початку наступного року або кварталу погоджує із керуючим справами виконкому перелік питань для включення в план роботи, готує проект рішення та подає його на засідання виконкому до початку наступного року або кварталу. 
2.2. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи виконкому покладається на керівників виконавчих органів і заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому (відповідно до розподілу обов'язків).

Параграф 3. Основні вимоги до формування планів роботи виконкому
	3.1. Плани роботи виконкому передбачають заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної політики, виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), державних, регіональних, міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, делегованих міською радою повноважень, виконання розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, міського голови, рішень міської ради.
3.2. До планів роботи виконкому включаються:
- актуальні питання, пов'язані зі здійсненням заходів щодо соціально-економічного та культурного розвитку міста, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності виконавчих органів ради, їх взаємодією з органами державної влади та місцевого самоврядування;
- перелік актів законодавства, розпоряджень (доручень) голови облдержадміністрації,  міського голови, рішень обласної, міської ради, виконкому хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується  міською радою, виконавчими органами ради або за їх участю.
3.3. До плану роботи виконкому додається доповідна записка про підведення підсумків діяльності виконкому відповідно за рік, квартал. 
	3.4. У планах роботи виконкому визначаються посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх виконання.
3.5. Контроль за виконанням  планів роботи  виконкому  здійснюється керуючим справами виконкому.

Параграф 4. Включення та виключення 
питань у планах роботи виконкому
	4.1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи виконкому за згодою міського голови.
4.2. Виключення з плану роботи питань здійснюється за погодженням з міським головою. 

Параграф 5. Порядок формування 
планів роботи виконавчих органів ради
	5.1. Робота виконавчих органів ради проводиться за річними, квартальними а у разі потреби – оперативними (місячними, тижневими) планами роботи, які затверджуються заступниками  міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків).
5.2. Формування зазначених планів роботи здійснюється з урахуванням положень розділу 3 параграфа 3 цього Регламенту. 
5.3. Плани роботи виконавчих органів ради повинні передбачати:
1) виконання повноважень, які визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами,
2) проведення засідань консультативно-дорадчих органів,
3) підведення підсумків діяльності господарського комплексу, соціальної та культурної сфери,
4) питання, що потребують розгляду на апаратних нарадах при міському голові,
5) організаційно-масові заходи, що будуть проводиться виконавчими органами ради протягом відповідного періоду,
6) інші заходи.
5.4. Контроль за виконанням планів роботи виконавчих органів ради здійснюється керівниками виконавчих органів ради, а також заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків).

Розділ 4. Кадрова робота
Параграф 1. Основні засади кадрової роботи 
1.1. Кадрова робота спрямовується на комплексне вирішення питання комплектування виконавчих органів ради висококваліфікованими і компетентними працівниками.
1.2. Кадрова робота проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості в професійному зростанні.

Параграф 2. Організація кадрової роботи
2.1. Організація кадрової роботи здійснюється відповідно до діючого законодавства.
2.2. Організацію кадрової роботи у виконкомі здійснює головний спеціаліст організаційного відділу, у самостійних виконавчих органах ради виконання кадрової роботи покладається, за рішенням їх керівників, на одного з працівників відповідного органу. 

Параграф 3. Порядок прийняття на службу 
в органи місцевого самоврядування
3.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством. 
3.2. Заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків), керівники виконавчих органів ради організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад в органі місцевого самоврядування.
3.3. Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства.
3.4. На кожного працівника, прийнятого на роботу до виконавчих органів ради, оформляється особова справа.

Параграф 4. Порядок призначення працівників на посади,
що передбачають роботу з таємними документами
4.1. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, які повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлений допуск до державної таємниці. 
4.2. Оформлення документів та підготовку проектів розпоряджень щодо надання допуску до державної таємниці здійснює відділ з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи  міської ради.
Параграф 5. Кадровий резерв
5.1. У виконавчих органах ради в порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене відповідною постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, створюється кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. 

Параграф 6. Проведення атестації та щорічної оцінки
виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків
6.1. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб у виконавчих органах ради проводиться, в установленому законодавством порядку, атестація та щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків.
Параграф 7. Організація нагородної справи у виконкомі
7.1. Міський голова порушує клопотання перед головою облдержадміністрації, в установленому порядку, щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань.
7.2. За вагомий внесок у розвиток  соціально-економічної, науково-технічної, освітньо - культурної, державної, громадської, військової, миротворчої, благодійної та інших сфер  забезпечення життєдіяльності міста виконком приймає рішення щодо нагородження Почесною відзнакою виконавчого комітету працівників підприємств, установ, організацій, учасників АТО, представників громадськості, працівників виконавчих органів ради. Подання на нагородження готують уповноважені на те особи.
Нагородні документи готуються організаційним відділом міської ради під керівництвом керуючого справами виконкому.
7.3. За багаторічну, сумлінну працю міський голова нагороджує Почесною грамотою міського голови колективи та працівників підприємств, установ, організацій, учасників АТО, представників громадськості, працівників виконавчих органів ради. Подання на нагородження готують уповноважені на те особи.
Нагородні документи готуються організаційним відділом міської ради під керівництвом керуючого справами виконкому.

Розділ 5. Організація роботи з документами
Параграф 1. Порядок роботи з документами 
          1.1. Порядок ведення загального діловодства та основні правила роботи з документами у виконавчих органах міської ради з моменту надходження або створення і до їх відправлення або передачі в архів визначається Інструкцією з діловодства та цим Регламентом.
        1.2. Всі листи, звернення, скарги, заяви громадян реєструються у загальному відділі і направляються для розгляду міському голові, або особі, яка його заміщує.



Параграф 2. Робота з документами, що містять інформацію 
з обмеженим доступом
2.1. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Розділ 6. Організація контролю за виконанням документів
Параграф 1. Відповідальність за організацію контролю 
1.1. Відповідальність за організацію виконання документів несуть секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому (відповідно до розподілу обов'язків) та керівники виконавчих органів ради.
1.2. Загальний контроль за дотриманням норм законодавства на території міста та виконанням доведених завдань здійснює міський голова.
1.3. Безпосередній контроль:
- за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями (дорученнями) голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями обласної та міської ради, виконавчого комітету міської ради, за розглядом запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної ради здійснюється загальним відділом;
- за виконанням звернень та запитів депутатів міської ради здійснюється організаційним відділом ;
- за службовими листами та розглядом звернень підприємств, установ, організацій, громадян – загальний відділ.
1.4. Загальний відділ реєструє вхідні документи органів влади вищого рівня, опрацьовує їх у день надходження, або не пізніше 10-ї години наступного дня,  подає їх на розгляд міському голові, або особі, яка його заміщує. Після розгляду копії документів надаються  виконавцям разом з контрольною карткою, оригінал залишається в загальному відділі. 
Після опрацювання документів виконавцями, загальний відділ направляє  інформацію або звіт про виконання, підписаний керівником, до облдержадміністрації на електронному та паперовому носії. 
1.5. Загальний відділ реєструє інші документи, опрацьовує їх у день надходження, або не пізніше 10-ї години наступного дня, подає на розгляд міському голові,  його заступникам, секретарю ради, керуючому справами виконкому. 
Після розгляду керівником копії документів разом з контрольною карткою надаються  виконавцям. Оригінал, як правило, залишається в загальному відділі.
Після опрацювання документів виконавцями, загальний відділ направляє  інформацію або звіт про виконання, підписаний керівником, автору вхідного документа.
1.6.   Власні розпорядчі документи надаються до загального відділу разом із списком розсилки документа. 
1.7.  Загальний відділ  реєструє запити і звернення депутатів міської ради, подає їх на розгляд міському голові і в установленому порядку передає виконавцю, а копію разом з реєстраційною карткою до оргвідділу.
1.8. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту виконання документів несуть секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків), керівники виконавчих органів ради та територіальних центральних органів виконавчої влади в місті, а також особи, зазначені в документі, резолюції керівника та безпосередні виконавці. У разі коли документ виконується кількома особами, відповідальною за організацію виконання є посадова особа, яка зазначена першою.
1.9. Якщо посадову особу, на яку покладається організація виконання документа, не визначено, контроль за повнотою та результативністю його виконання здійснюється виконавчим органам ради, який ініціював видання або опрацьовував проект документа.

Параграф 2. Здійснення контролю за виконанням документів
2.1. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких установлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
2.2. Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, документами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями (дорученнями) голови облдержадміністрації, міського  голови, рішеннями обласної та міської ради, виконкому, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної та міської ради.
2.3. Контроль за ходом виконання документів, зазначених у п.2.2. здійснюється шляхом:
1) аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації про стан  виконання документів у цілому або окремих завдань, що надходять від виконавців;
2) розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях виконкому, апаратних нарадах при міському голові;
3) у разі необхідності проведення перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
4) при необхідності розробляється план контролю.
2.4. Проект плану контролю готує виконавчий орган ради, що забезпечує загальну координацію роботи та подає його на затвердження секретарю міської ради, заступнику міського голови, керуючому справами виконкому (відповідно до розподілу обов'язків). План контролю, як правило, зберігається в контрольній справі заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому (відповідно до розподілу обов'язків).


Параграф 3. Здійснення контрольних повноважень заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому
3.1. Заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому згідно з розподілом обов’язків несуть відповідальність за організацію виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень (доручень) голови адміністрації, міського голови, рішень обласної та міської ради, виконкому, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів обласної та міської ради і забезпечують їх фактичне виконання, а саме:
1) організовують і контролюють виконання доведених завдань;
2) затверджують план контролю (при необхідності);
3) аналізують виконання доведених завдань на підставі узагальнених аналітичних та інформаційних матеріалів від виконавців, забезпечують своєчасне подання міському голові відповідних проміжних та підсумкових письмових інформацій про стан виконання документів;
4) на підставі інформацій про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, дають доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.
Параграф 4. Здійснення контрольних повноважень 
у виконавчих органах ради
4.1. У виконавчих органах ради відповідальність за організацію та забезпечення фактичного виконання завдань і своєчасного подання письмових матеріалів про стан виконання документів покладається на керівників виконавчих органів ради. 
4.2. Відповідно до доручення керівництва визначається виконавець (виконавці), який(які) відповідає(ють) за виконання зазначених у документі завдань. 
4.3. Виконавець здійснює заходи щодо вчасного і повного вирішення доведених завдань, готує проект відповіді міському голові та заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконкому (відповідно до розподілу обов'язків).  
4.4. Якщо в документі чи резолюції керівника передбачено узагальнення інформації (відповіді) за виконавчим органом ради, то відповідальний виконавець узагальнює отримані дані та готує проект відповіді міському голові та заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконкому (відповідно до розподілу обов'язків).
4.5. Працівник, відповідальний за виконання, формує контрольну справу, в якій має бути: розпорядчий документ (копія), який контролюється; план організації контролю за його виконанням (у разі потреби); матеріали щодо виконання по кожному контрольному пункту від виконавчих органів ради, установ, підприємств, відповідальних за виконання цих пунктів; узагальнені та інші матеріали з виконання (проведення нарад, перевірок тощо).

Параграф 5. Строки виконання документів 
та інформування за результатами виконання
5.1. Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами актів законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою “терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання або реєстрації. 
5.2. Якщо в документі вказано термін “невідкладно”, то опрацювання і інформування про хід його реалізації здійснюється в день реєстрації документа. Про виконання документів, отриманих у вихідні дні, доповідається в перший робочий день. 
5.3. У разі зазначення терміну “постійно”, то про хід його виконання інформується щокварталу.
5.4. На документи, виконання яких розраховано до 3 років, інформації подаються за підсумками півріччя, більше 3 років – за підсумками року, якщо інші терміни не встановлено.
5.5. Письмова відповідь на депутатське звернення надається у 10-денний термін з дня його одержання або в інший встановлений Верховною Радою України (обласною, міською радою) строк і адресується відповідно Голові Верховної Ради України, голові обласної ради або  народному депутату України, депутату обласної, міської ради, який його вніс. 
5.6. Якщо відповідь на депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути надана в установлений термін, орган, якому доручено опрацювання звернення, повинен повідомити листом, з викладенням мотивів продовження терміну розгляду, Голову Верховної Ради України, голову обласної ради  або народного депутата України, депутата обласної, міської ради з пропозицією щодо надання відповіді в інший термін, але не більше 30 днів з дня надходження запиту.
5.7. Інформація щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію Указами Президента України, готуються виконавчими органами ради, визначеним міським головою, та після погодження із заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків) подаються до загального відділу з висновками і пропозиціями за встановленою формою щокварталу (на третій день по закінченні звітного періоду) для їх узагальнення та інформування Ради національної безпеки і оборони України та Президента України.
5.8. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, що подаються відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписуються міським  головою, або особою яка його заміщює, і оформляються за визначеною формою.
На підпис міському голові така інформація подається за 5 днів до закінчення строку, зазначеного в документі, за винятком документів, у яких передбачається оперативне виконання завдань тощо.
5.9.  Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою органу або посадовою особою, яка його встановила.
5.10. При неможливості виконання завдання в установлений термін  виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.
5.11. Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку.
5.12. У разі неможливості виконання в установлені строки розпоряджень міського голови виконавець не пізніше ніж за 3 робочих дні подає міському голові аргументовані пропозиції про їх перенесення. 

Параграф 6. Робота з виконаними документами
6.1. Документ вважається виконаним, якщо поставлені в ньому завдання вирішені і виконавцем надано відповідь по суті. 
6.2. Зняття з контролю виконаних рішень виконкому та розпоряджень міського голови проводиться на підставі письмового звіту про їх виконання за письмовим дозволом міського голови або на засіданнях виконкому.
6.3. Контрольні справи та копії знятих з контролю документів зберігаються протягом 3 років, після чого знищуються в установленому порядку.


Розділ 7. Організація розгляду письмових звернень
та проведення особистого прийому громадян
Параграф 1. Нормативно-правова база з організації розгляду 
письмових звернень та проведення особистого прийому громадян
1.1. Розгляд письмових звернень громадян, організація особистого прийому здійснюються згідно з вимогами Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", відповідними указами Президента України.
1.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348, та постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».

Параграф 2. Функції загального відділу 
щодо роботи із зверненнями громадян 
2.1. Загальний відділ координує роботу із зверненнями громадян: 
1) здійснює попередній розгляд та реєстрацію звернень громадян; 
2) надає матеріали звернень керівництву виконкому згідно з розподілом обов’язків; 
3) надсилає звернення на розгляд виконавцям згідно з резолюцією керівника; 
4) контролює своєчасність та повноту наданих відповідей; 
5) вносить пропозиції щодо зняття звернення з контролю або продовження терміну виконання документа до остаточного вирішення порушеного питання;
6) здійснює щоденний консультативний прийом громадян. 
2.2. Загальний відділ щокварталу аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, доповідає керівництву про стан справ щодо роботи зі зверненнями громадян. 

Параграф 3. Порядок розгляду питань, 
порушених у зверненнях громадян
3.1. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються міським  головою, секретарем ради, або заступниками міського голови, керуючим справами виконкому. 
3.2. 	Міський голова, секретар міської ради або заступники міського голови, керуючий справами виконкому розглядають надіслані звернення і накладають резолюцію з зазначенням відповідального за виконання.
3.3.	 Відповідальний об’єктивно і вчасно розглядає звернення (заяву), перевіряє викладені в них факти, приймає рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечує їх виконання, повідомляє громадян про наслідки розгляду звернень.
3.4. Рішення про відмову у задоволенні вимог викладених у зверненні (заяві), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
3.5. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. 
При неможливості вирішити питання протягом місяця, за рішенням міського голови встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін розгляду та вирішення питань, зазначених у зверненні, не повинен перевищувати 45 днів.
3.6.	Звернення громадян, які мають надані законодавством пільги, розглядаються першочергово.
3.7.	Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, по якому немає змоги встановити авторство вважається анонімним і розгляду не підлягає.
3.8. Відповідальність за несвоєчасний, формальний розгляд звернення несуть посадові особи, які здійснювали, за дорученням керівництва, розгляд звернення та готували відповідь, у порядку, передбаченому чинним законодавством. 
3.9. Матеріали звернень є документами для службового користування. Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей, якщо це  зачіпає права і законні інтереси громадян.
3.10. Відповіді про результати розгляду звернень, що перебували на контролі в органах державної влади вищого рівня, надається за підписом голови або його заступників, секретаря ради, керуючого справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків. Інформацію про результати розгляду таких звернень виконавці надають у загальний відділ на паперових та електронних носіях.
3.11.	Питання про стан роботи із зверненнями громадян розглядається на апаратних нарадах і на засіданнях виконкому міської ради.

Параграф 4. Порядок проведення прийому громадян 
з особистих питань 
4.1. Міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами виконкому, керівники виконавчих органів ради здійснюють прийом громадян з особистих питань згідно з графіками, що затверджуються міським головою і оприлюднюються через засоби масової інформації, розміщуються на веб-сайті та в фойє виконкому в доступному для вільного огляду місці. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні та години прийому.
4.2. Проведення прийому громадян з особистих питань регулюється розпорядженням міського голови «Про прийом громадян». 
	4.3. На кожне питання, яке розглядається міським головою на особистому прийомі громадян, заповнюється "картка особистого прийому".
4.4. У день звернення громадянина до міського голови спеціаліст загального відділу реєструє картку особистого прийому у спеціальному журналі.
4.5. Відповіді про результати розгляду звернення до міського голови, якщо питання безпосередньо неможливо вирішити на прийомі, надсилаються громадянам не пізніше ніж у місячний термін за вказаною у картці прийому громадян адресою.
4.6. Контроль за виконанням резолюції міського голови на "картці особистого прийому" та термінами виконання здійснює спеціаліст загального відділу.
4.7. Спеціалістом загального відділу формуються справи, до яких додаються відповіді на звернення громадян та матеріали по їх розгляду.
4.8. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому міським головою, здійснюється радником міського голови.
4.9. Секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, керівники виконавчих органів ради здійснюють реєстрацію прийому громадян у журналах та контролюють строки виконання звернень громадян.


Розділ 7. Організація правового забезпечення діяльності виконкому

1.1. Правове забезпечення діяльності виконкому, а також надання методичної та практичної допомоги з правових питань здійснюють працівники юридичного відділу.
1.2. Робота юридичного відділу здійснюється відповідно до Положення про юридичний відділ, затвердженого рішенням сесії міської ради.
1.3. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, і розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями обласної, міської ради, виконкому.

Розділ 8. Консультативні, дорадчі 
та інші допоміжні органи 
1.1. Для сприяння здійсненню повноважень виконком та міський голова утворюють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії (далі – дорадчі органи).
1.2. Завдання, функції, персональний склад та порядок роботи цих органів визначаються рішеннями виконкому та розпорядженнями міського голови. 
1.3. Дорадчий орган, як правило, утворюється як: 
комісія – для розслідування причин аварії (катастрофи), вжиття заходів до подолання наслідків стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім'ям, а також з питань, пов'язаних із реалізацією повноважень органів місцевого самоврядування; 
організаційний комітет – для забезпечення узгодження дій виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій з питань підготовки і проведення заходів загальнодержавного, обласного та місцевого значення; 
рада – для вивчення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної та регіональної політики у відповідній сфері; 
робоча група – для участі в підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд виконкому, міському голові.
1.4. Основними завданнями дорадчого органу є: 
сприяння забезпеченню координації дій виконавчих органів ради з питань, що належать до їх компетенції;
підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері; 
визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері;
підвищення ефективності діяльності виконавчих органів ради, у тому числі покращення надання послуг споживачам; 
удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.
1.5. Формою роботи дорадчого органу є засідання, що проводяться за рішенням його голови. Засідання дорадчого органу веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях, запрошення персонального складу дорадчого органу та інших представників забезпечує його секретар. 
1.6. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції дорадчого органу, можуть утворюватися додаткові дорадчі органи (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями. Персональний склад додаткового дорадчого органу затверджується на засіданні дорадчого органу. 
1.7. Дорадчий орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції. Член дорадчого органу, який не підтримує зазначені пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
1.8. Рішення дорадчих органів оформляються протоколами засідань, що підписуються головуючим на засіданні та секретарем і у разі потреби надсилається заінтересованим організаціям чи особам. 
1.9. Відповідальність за організацію планування роботи, підготовки, проведення і документального оформлення засідань, здійснення контролю за реалізацією рішень дорадчих органів покладається на їх керівників та відповідні виконавчі органи ради чи окремих посадових осіб згідно із положеннями про ці органи.
1.10. У разі коли функціональні повноваження дорадчого органу вичерпано, відповідним виконавчим органом ради (окремою посадовою особою, яка здійснює організаційні функції у складі такого органу) готується доповідна записка та відповідний проект розпорядчого документа про припинення дії зазначеного дорадчого органу.
1.11. Дорадчий орган, утворений на визначений термін, вважається таким, що ліквідований з дня закінчення зазначеного строку.

Розділ 9. Порядок підготовки і проведення нарад, 
семінарів та інших заходів
Параграф 1. Апаратні наради при міському голові 
	1.1. Апаратні наради проводяться відповідно до плану щопонеділка о 8-00. Учасниками нарад є заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконкому, керівники виконавчих органів ради, або особи, які їх заміщають та інші керівники, присутність яких погоджено з міським головою.
	1.2. План проведення апаратних нарад є одним з розділів квартального плану роботи виконкому.
	 1.3. Згідно плану роботи виконкому за квартал начальник загального відділу складає перелік питань для розгляду на апаратних нарадах та попереджує відповідальних за підготовку питання.
1.4. Відповідальні за підготовку питання не пізніше як за 3 дні до його розгляду на апаратній нараді подають до загального відділу довідку, яка відображає суть питання та пропозиції щодо покращення стану справ з даного питання.
	Відповідальність за якість підготовки документів, дотримання строків їх подання покладається на осіб, які готують питання.
1.5. Ведення і оформлення протоколів апаратних нарад, їх облік і зберігання здійснює загальний відділ. 
Протоколи оформлюються не пізніше трьох днів після проведення наради і підписуються начальником загального відділу міської ради.
1.6.	Організація контролю за виконанням доручень міського голови, даних на апаратній нараді, забезпечується загальним відділом під керівництвом керуючого справами виконкому.

Параграф 2. Проведення нарад, семінарів та інших заходів.
2.1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, керівники виконавчих органів ради проводять наради згідно з планом роботи та  з метою оперативного розгляду і вирішення питань.
План проведення наради складається відповідальною посадовою особою.
2.2. Склад учасників, плани проведення семінарів, нарад погоджуються з міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому.
2.3. Організація проведення нарад та інших заходів за участю міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому покладається на відповідні виконавчі органи ради згідно з тематикою наради. 
2.4. Організатори наради формують порядок денний, список осіб, які запрошуються, готують необхідні інформаційні, статистичні, аналітичні довідки та матеріали для виступу головуючого.
2.5. Підготовка нарад та інших заходів за участю іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними, затверджених відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Параграф 3. Участь представників засобів масової інформації
3.1. Право офіційно запрошувати та повідомляти засобам масової інформації про порядок денний та підсумки розгляду питань на нарадах має керівник виконавчого органу ради, який готує нараду, за дорученням міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому, які головують на нараді. 
3.2. Присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в приміщенні, де відбувається нарада, погоджується з міським головою, його заступникам, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому, які головують на нараді.

Параграф 4. Порядок підготовки тез виступів
та доповідей міському голові 
4.1. При підготовці заходів за участю міського голови за його дорученням можуть готуватися:
тези виступів – на наради, засідання сесії, виконкому, інших дорадчих органів, урочисті прийоми з нагоди знаменних дат та професійних свят, для робочих зустрічей, поїздок тощо; 
доповіді – на урочисті збори, мітинги з нагоди державних свят, інші заходи.
4.2. Тези виступів та матеріали для доповідей міському голови готують структурні виконавчі органи ради, відповідно до їх компетенції, що здійснюють підготовку вказаних заходів.
4.3. Погоджені і завізовані заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу) матеріали для виступу подаються міському голові не пізніше як за 2 дні до проведення заходу.
4.4. Роботу щодо підготовки матеріалів для доповідей міському голові на урочистих заходах і вітань з нагоди державних свят координує керуючий справами виконкому.

Параграф 5. Порядок організації вітання 
з нагоди дня народження, святкових та знаменних дат
5.1. Організаційним відділом готується перелік державних, професійних свят і знаменних дат, складаються списки осіб, день народження яких припадає на наступний тиждень, після чого передаються в приймальню міського голови.
5.2. За дорученням міського голови тексти вітань з нагоди визначних подій, ювілейних дат готує відділ внутрішньої політики або інший виконавчий орган ради.
5.3. Роботу щодо організації вітань колективів, посадових осіб органів влади вищого рівня, керівників підприємств, установ, організацій з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв здійснює організаційний відділ.
5.4. Надсилання вітань забезпечується організаційним відділом.

Розділ 10. Організація роботи виконкому
Параграф 1. Режим роботи виконкому. Робочий час, відпустки.
1.1. У виконавчих органах міської ради, незалежно від місця їх розташування єдиний початок робочого дня - о 8-00, закінчення робочого дня - о 17-15, в п'ятницю - о 16-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00. Зміни в розкладі робочого часу можуть відбуватися лише на підставі розпорядження міського голови.
1.2. Питання про своє перебування поза приміщенням адміністративного будинку працівники погоджують зі своїми безпосередніми керівниками. 
1.3. Табельний облік робочого часу працівників виконкому (окрім самостійних виконавчих органів ради) здійснює головний спеціаліст організаційного відділу за інформацією керівників виконавчих органів ради. Підписаний міським головою або керуючим справами виконкому табель обліку робочого часу працівників подається до відділу бухгалтерського обліку подекадно.
1.4. Надання відпусток працівникам виконавчих органів ради здійснюється згідно щорічно затверджених графіків відпусток та відповідно до чинного законодавства. 
У разі необхідності, за розпорядженням міського голови, працівник може бути відкликаний з відпустки за його згодою.
1.5. Виїзди у відрядження працівників здійснюються з дозволу міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому при наявності відповідних підстав. В усіх випадках головний спеціаліст організаційного відділу готує відповідні проекти розпоряджень міського голови.
 
Параграф 2. Організація чергувань у вихідні та святкові дні
2.1. З метою швидкого реагування на непередбачені ситуації, виконання невідкладної роботи у вихідні та святкові дні запроваджується чергування  заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому, працівників виконавчих органів ради.
Графіки чергувань заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому складаються керуючим справами виконкому і затверджуються міським головою.
Графіки чергувань працівників виконавчих органів ради складаються спеціалістом організаційного відділу і затверджуються керуючим справами виконкому.
2.2. Тривалість чергування у вихідні та святкові дні, обсяги і терміни виконання робіт черговими працівниками погоджуються з заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому (відповідно до розподілу обов’язків). 
Чергові заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому  термін роботи у вихідні та святкові дні погоджують з міським головою.
2.3. Службова записка з інформацією про фактично відпрацьований час у святкові та вихідні дні подається головному спеціалісту організаційного відділу. За чергування у вихідні та святкові дні відповідальним особам можуть надаватися  додаткові вихідні дні.

Розділ 11. Взаємовідносини виконкому з органами державної виконавчої влади вищого рівня, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян і політичними партіями
Параграф 1. Загальні засади організації взаємовідносин 
1.1. Взаємовідносини виконкому з органами державної виконавчої влади вищого рівня, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян і політичними партіями здійснюються в установленому чинним законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених завдань.

Параграф 2. Взаємовідносини з підприємствами, 
установами та організаціями, розташованими 
на території міста
2.1. Виконком забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території.
2.2. Виконком не втручається в господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених чинним законодавством.

Параграф 3. Взаємовідносини з політичними партіями,
громадськими, релігійними організаціями
3.1. Виконком взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для  забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих об'єднань громадян.
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