
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  відділ  з питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

Чорноморської  міської  ради Одеського району Одеської області 

Загальні положення 

 

          Відділ  з питань внутрішньої політики (далі відділ) є  структурним підрозділом  

виконавчого комітету Чорноморської міської ради,  утворюється виконавчим комітетом 

Чорноморської міської ради відповідно  до ст. 54 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та підпорядковується міському голові.     

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, 

Указами  Президента України, нормативними актами  Кабінету Міністрів України, 

Постановами Верховної Ради України, рішеннями Чорноморської міської ради, 

рішеннями виконавчого комітету Чорноморської міської ради, розпорядженнями 

Чорноморського міського голови, іншими нормативними актами та цим Положенням. 

 

1. Основні завдання  

 

     1.1. Проведення моніторингу, аналізу та прогнозування суспільно-політичних 

процесів у місті. 

     1.2. Взаємодія з політичними  партіями,  громадськими організаціями, органами 

самоорганізації населення та сприяння суспільно – політичній стабільності в місті  в 

межах, визначених законодавством, та компетенції відділу. 

     1.3. Проведення консультацій з громадськістю з питань  формування та реалізації 

державної політики. 

     1.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації  внутрішньої політики 

держави  у місті.  

      1.5. Здійснення інформаційної та статистичної роботи з питань громадсько-

політичної діяльності в місті.  

 1.6. Забезпечення підготовки та проведення консультацій з громадськістю, сходів, 

зустрічей з мешканцями міста в межах, визначених законодавством, та компетенції 

відділу.  

      1.7.  Забезпечення координаційної та організаційної роботи щодо підготовки та 

проведення загальнодержавних та міських свят, масових заходів, благодійних акцій, які 

не суперечать законодавству України. 

2. Функції  

       2.1. Забезпечує постійний моніторинг громадсько-політичного настрою населення 

та оцінки  суспільно-політичної ситуації в місті.  

        2.2. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в місті, 

розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-

аналітичні матеріали. 



       2.3.  Забезпечує   взаємодію   виконавчого комітету Чорноморської міської ради з 

трудовими колективами, громадськими організаціями, політичними партіями з питань, 

віднесених до компетенції відділу.    

       2.4. Узагальнює громадську думку та ставлення різних верств населення до 

актуальних питань суспільно-політичного життя, здійснює оцінку можливих наслідків  

прийнятих соціальних і політичних рішень органів державної влади та місцевого 

самоврядування.    

        2.5. Аналізує   діяльність  політичних  партій  та  громадських організацій,   готує   

пропозиції   щодо   залучення    зазначених організацій до вирішення соціально-

економічних питань міста.  

       2.6. Вживає в межах, визначених законодавством, та своєї компетенції заходи для 

забезпечення реалізації права  громадян  брати  участь у суспільно – політичних 

процесах міста. 

       2.7. Забезпечує прямий та зворотній зв’язок між органами місцевого 

самоврядування та мешканцями міста. 

       2.8. Бере участь в організації та координує роботу виконавчих органів 

Чорноморської міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету 

Чорноморської міської під час підготовки та проведення масових заходів на території 

Чорноморської міської ради,   загальнодержавних та міських свят, заходів за участю 

представників міської влади. 

       2.9. Організовує  та координує роботу виконавчих органів Чорноморської міської 

ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради, 

здійснює збір необхідної інформації, її обробку під час підготовки інформаційно-

аналітичних матеріалів. 

       2.10. Розглядає  звернення  громадян,  підприємств,  установ та організацій з 

питань, що належать до компетенції відділу.  

       2.11. Забезпечує зв’язок з національними, регіональними та міськими засобами 

масової інформації. 

       2.12. Бере  участь  у  підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань,      

що належать до  компетенції відділу,  а  також сприяє їх поширенню.  

        2.13. Забезпечує постійний моніторинг інформації, що розміщена у засобах 

масової інформації та в мережі Інтернет.  

       2.14. Аналізує   оприлюднені   в   засобах  масової  інформації матеріали з питань,        

що належать до компетенції відділу.  

        2.15. Організовує підготовку проектів розпоряджень Чорноморського міського 

голови, рішень Чорноморської міської ради та виконавчого комітету Чорноморської 

міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.  

        2.16. Розглядає за дорученням  Чорноморського міського голови, заступників 

Чорноморського міського голови питання,  що належать до компетенції відділу. 

        2.17. Готує матеріали для доповідей Чорноморському міському голові.  

        2.18. Забезпечує підготовку та проведення звітів міського голови, зустрічей з 

мешканцями міста, виступів на каналі ТОВ ТРК «ІТ-3», узагальнює пропозиції та 

звернення мешканців міста.  

        2.19. Інформує правоохоронні органи про проведення громадянами зборів, 

мітингів, походів, демонстрацій тощо, у разі надходження відповідних повідомлень до 

виконавчого комітету Чорноморської міської ради.  



        2.20. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань мешканців міста. Готує 

інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками моніторингу.  

        2.21. Бере участь у підготовці програм перебування, організації та проведенні 

візитів офіційних делегацій до міста.  

        2.22. Веде облік Почесних громадян м. Чорноморська та здійснює з ними зв'язок. 

        2.23. Надає методичну і  практичну  допомогу  виконавчим органам Чорноморської 

міської ради та структурним підрозділам виконавчого комітету Чорноморської міської 

ради з  питань,  що   належать   до компетенції відділу.  

        2.24. Узагальнює та опрацьовує пропозиції виконавчих органів Чорноморської 

міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської 

ради.  

3. Організація роботи  

 

       3.1. Відділ очолює  начальник відділу. 

       3.2. Начальник  відділу призначається та звільняється з посади розпорядженням 

Чорноморського міського голови. 

       3.3. Інші працівники призначаються та  звільняються  розпорядженням  

Чорноморського міського голови  в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України.  

       3.4. Начальник керує відділом і несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на відділ обов'язків.  Розподіляє обов'язки між працівниками відділу,  

забезпечує високу організованість і належну службову дисципліну;  проводить роботу 

щодо підвищення  професійної кваліфікації працівників відділу; відповідає за 

правильне ведення діловодства, своєчасне проходження, виконання документів, етичну 

поведінку працівників відділу.  

       3.5. Надає практичну допомогу  працівникам відділу щодо виконання ними 

посадових обов'язків.                     

        3.6. Робота відділу ведеться відповідно до плану виконавчого комітету 

Чорноморської міської ради та плану відділу.  

        3.7. Відділ проводить свою роботу в тісному контакті та взаємодії з іншими 

відділами та управліннями виконавчого  комітету,  політичними партіями, міськими 

організаціями та  органами  самоорганізації  населення. 
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