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Проект  змін  у  Положення про відділ документування, контролю за виконанням 

документів, звернень громадян та публічної інформації управління із загальних питань та 

матеріально-технічного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької 

обласної ради, затверджене Розпорядженням голови обласної ради № 140-р від 24.12.2013 

Діюча редакція Запропонована редакція 

1.1. Відділ документування, контролю за 

виконанням документів, звернень громадян 

та публічної інформації (далі-відділ) є 

структурним підрозділом управління із 

загальних питань та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності ради виконавчого 

апарату обласної ради (далі-управління) і 

створюється для забезпечення роботи з 

документами від моменту надходження до 

передачі в архів, протокольної роботи, 

роботи із зверненнями громадян та 

запитами на інформацію. 

 

1.1. Відділ документування, контролю за 

виконанням документів, звернень громадян 

та публічної інформації (далі-відділ) є 

структурним підрозділом управління із 

загальних питань та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності ради виконавчого 

апарату обласної ради (далі-управління) і 

створюється для забезпечення роботи з 

документами від моменту надходження до 

передачі в архів, протокольної роботи, 

роботи із зверненнями громадян та 

запитами на публічну інформацію. 

 

2. 3авдання відділу 

Основним завданням відділу управління є 

забезпечення єдиної системи роботи с 

документами, спрямованими на організацію 

загального діловодства, організацію 

діловодства за зверненнями громадян; 

контролю за строками виконання 

документів вищих державних органів, а 

також інших службових документів що 

підлягають контролю та інформування 

керівництва про терміни виконання  

документів, забезпечення своєчасного та 

належного оформлення протоколів, 

стенографічних звітів пленарних засідань 

ради, президій обласної ради, рішень ради 

та розпоряджень голови обласної ради, 

ведення діловодства за зверненнями 

громадян; організація  особистого прийому 

громадян керівництвом обласної ради, 

здійснення громадянами  конституційних 

прав на звернення та отримання інформації. 

2. 3авдання відділу 

Основним завданням відділу управління є 

забезпечення єдиної системи роботи с 

документами, спрямованими на організацію 

загального діловодства, організацію 

діловодства за зверненнями громадян та 

запитами на  публічну інформацію; 

контролю за строками виконання 

документів вищих державних органів, а 

також інших службових документів що 

підлягають контролю та інформування 

керівництва про терміни виконання  

документів, забезпечення своєчасного та 

належного оформлення протоколів, 

стенографічних звітів пленарних засідань 

ради, президій обласної ради, рішень ради 

та розпоряджень голови обласної ради, 

ведення діловодства  та обліку за 

забезпеченням права громадян на 

звернення та доступ до публічної 

інформації; організація  особистого 

прийому громадян керівництвом обласної 
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ради, забезпечення реалізації прав 

громадян на звернення та доступ до 

публічної інформації.  

3.2. Організацію роботи  щодо здійснення 

громадянами конституційного права на 

звернення та на отримання інформації. 

Організацією діловодства за зверненнями 

громадян. Організація діловодства щодо 

запитів на публічну інформацію. 

3.2. Організацію прийому,  реєстрації, 

ведення обліку звернень громадян та 

запитів на публічну інформацію, 

забезпечення повноти і обґрунтованості 

відповідей . Організацію діловодства щодо  

прийому, обробки, обліку та підготовки 

відповідей на звернення та запити на 

публічну інформацію. 

3.4. Організацію контролю за строками 

виконання актів вищих державних  органів, 

а також інших службових  документів, що 

підлягають контролю, контроль за строками 

розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян, 

запитів на інформацію, встановлені чинним 

законодавством. 

3.4. Організацію контролю за строками 

виконання актів вищих державних  органів, 

а також інших службових  документів, що 

підлягають контролю,;контроль за строками 

розгляду звернень громадян та запитів на 

публічну інформацію, встановленими 

чинним законодавством. 

3.7. Підготовку доповідних записок, 

інформації про стан роботи з документами 

у виконавчому апараті обласної ради, про 

роботу із зверненнями громадян запитами 

на інформацію у виконавчому апараті 

обласної ради. 

3.7. Підготовку доповідних записок, 

інформації про стан роботи з документами 

у виконавчому апараті обласної ради, звітів  

про роботу із зверненнями громадян 

запитами на публічну інформацію у 

виконавчому апараті обласної ради. 

 3.18. Надання консультацій запитувачам 

публічної інформації і  забезпечення 

роботи спеціального місця для 

самостійної роботи запитувачів з 

інформацією. 

4.4. Вносити на розгляд голові обласної 

ради, керуючого справами виконавчого 

апарату обласної ради проекти методичних 

рекомендацій з питань загального 

діловодства, діловодства за зверненнями 

громадян  та запитами на інформацію. 

4.4. Вносити на розгляд голові обласної 

ради, керуючого справами виконавчого 

апарату обласної ради проекти методичних 

рекомендацій з питань загального 

діловодства, з питань  забезпечення  

права громадян на звернення та доступ 

до публічної інформації. 

5.3. Працівників  відділу  призначає на 

посаду та звільняє з посади голова обласної 

ради  за рішенням конкурсної комісії, чи за 

іншою процедурою, передбаченою 

законодавством. 

5.3. Працівників  відділу  призначає на 

посаду та звільняє з посади голова обласної 

ради  за……………. 

(Можливість обирати між двома 

процедурами  є корупційним чинником, який 

має бути усунуто в документі. 

Варто чітко визначити за якою 

процедурою  проводяться кадрові 

призначення та звільнення, прибравши 

корупційний чинник.) 

Голова Правління                        Заболотна Н.О.. 


