
 

 
 

від 04 червня 2020 року                                                                        № 91 

 

Про затвердження Плану застосування 

інформаційних технологій у 

інформаційно-роз’яснювальній роботі 

Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні": 

 

 1. Затвердити План застосування інформаційних технологій у 

інформаційно-роз’яснювальній роботі Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади (далі – План) (додається). 

 

  2. Виконавцям Плану забезпечити дотримання термінів виконання 

заходів. 

 

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білокоз Л. В. 

 

 

 

Міський голова  О. Корінний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням 

Новоукраїнського міського 

голови від 04 червня 2020 р. № 91 

 

 

ПЛАН 

 застосування інформаційних технологій у інформаційно-роз’яснювальній роботі  

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади  

№ Зміст інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

Інформаційна 

технологія, що 

застосовується 

Відповідальн

ий 

виконавець 

Термін 

виконання 

1. Оприлюднення графіку засідань міської ради, виконавчого комітету  

міської ради,  прийому громадян тощо. 
 

Веб-сайт, інші 

доступні джерела 

інформації 

Відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації  

Постійно  

 

2. Розміщення проектів рішень міської ради й виконавчого 

комітету та рішень міської ради, рішень виконавчого комітету  

міської ради, розпоряджень міського голови, протоколів 

пленарних засідань міської ради. 

Веб-сайт Загальний відділ, 

відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації 

Відповідно до 

норм, 

встановлених 

чинним 

законодавством 

3. Оприлюднення результатів поіменного голосування 

депутатів під час  сесій Новоукраїнської міської ради  та 

інформування  громадськості щодо прийнятих рішень. 

Система "Голос-

рада", веб-сайт, 

соціальні мережі 

та ін.. 

Відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації 

За графіком 

проведення 

засідань 

міської ради. 

4. Надання інформації про проведену роботу для висвітлення на сайті 
міської ради та в соціальних мережах. 

Веб-сайт, 
соц.мережі, 
офіційнй вісник 
міської ради 

Керівники 
структурних 
підрозділів  

Після 

проведення 

заходів 

5. Сприяння діяльності Громадської та Молодіжної рад при міському 
голові. 
 

Веб-сайт, 

сторінка в 

соц.мережі 

Молодіжна рада, 
Громадська рада, 
відділ 

За окремим 

планом  
 



організаційної 
роботи та 
інформації 

6. Розміщення анонсів та звітів про заходи, які проводяться на 

території Новоукраїнської ОТГ.  

Веб-сайт, 

соц.мережі 

Відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації, 

т.в.о.старости 

При проведенні 

заходів. 

7. Інформаційний супровід підготовки та впровадження механізмів 
участі громадськості.  

Веб-сайт, 
соц.мережі 

Виконавчий 

комітет 

Відповідно до 

плану 

проведення 

 8. Прийом електронних звернень громадян (у тому числі через 

офіційні сторінки соціальних мереж)  та координація роботи 

щодо їх розгляду.  

Веб-сайт, соц. 
мережі  

Загальний відділ, 

відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації 

Постійно 

9. Організація та проведення соціологічних досліджень, 

вивчення громадської думки. 

Веб-сайт, соц. 
мережі, додаток 
"ДОБРЕ-
питання" 

Структурні 

підрозділи 

За 

необхідністю 

10. Координація роботи щодо подання електроних петицій у додатку 
"Петиції".  

Веб-сайт Юридичний 
відділ, відділ 
організаційної 
роботи та 
інформації 

Постійно 

11. Інформаційний супровід звіту міського голови, депутатів міської 
ради та інших інструментів партисипативної демократії. 

Веб-сайт, 
соц.мережі 

Відділ 
організаційної 
роботи та 
інформації 
 

У 

відповідності 

до 

законодавства 

України 

 



   12. Покращення поінформованості про ініціативи та проекти 

Новоукраїнської ОТГ. 

 

Інформаційні 

стенди, веб-сайт 

 

Відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації,  

т.в.о.старости  

Щотижня  

13. Підготовка матеріалів для випуску вісника Новоукраїнської ОТГ у 

газеті "Новоукраїнські новини". 

 

Вісник 
Новоукраїнської 
ОТГ у газеті 
"Новоукраїнські 
новини"   

Відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації 

Відповідно до 

періодичності 

виходу 

тижневика 

14. Розробка тематичних друкованих матеріалів.  Відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації та 

інші структурні 

підрозділи 

За 
необхідністю 

15. Розробка презентаційної продукції громади.   Відділ 
організаційної 
роботи та 
інформації та 
інші структурні 
підрозділи 

За необхідністю 

  16. Здійснення контролю за оновленням інформації на офіційному 
сайті громади  та у соціальних мережах. 

Веб-сайт, 
соц.мережі 

Заступник 

міського голови 

Білокоз Л.В., 

відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації 

Постійно 

17. Здійснення заходів щодо безпеки при використанні інформаційних 

мереж. 

 Відділ 
організаційної 
роботи та 
інформації 

Постійно 



18. Організація навчання працівників структурних підрозділів 
виконавчого комітету щодо проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення. 

 Відділ 

організаційної 

роботи та 

інформації, інші 

зацікавлені 

організації.  

За 
необхідністю 

 

 

___________________________________________ 
 


