ДОДАТОК А
Таблиця 1
Структура статуту територіальної громади міста
Назва розділів

Зміст розділів статуту

Тлумачення основних термінів та категорій.
Предмет ведення міста. Герб міста та його
використання. Прапор міста. Статут міста, його
статус, порядок прийняття і зміни. Нагороди міста.
День міста
Визначення меж міста, його території. Приміська
Розділ 1
зона. Адміністративно-територіальний устрій міста.
Місто та його
адміністративно- Пам’ятники на території міста. Назви вулиць,
територіальний мікрорайонів та інших частин міста, порядок
перейменувань
устрій
Структура міської громади, її суб’єкти. Політичні
Розділ 2
партії, громадські організації, житлово-комунальні
Міське
співтовариство об’єднання громадян. Способи вираження думки
міської громади. Засоби ЗМІ, як засіб вираження її
(громада) та
інтересів. Міські вибори. Суспільний контроль за
його роль у
виборами. Міська правова ініціатива. Звертання
міському
громадян в органи місцевого самоврядування
врядуванні
Міська рада. Її компетенція. Статус депутата міської
Розділ 3
ради. Організація роботи міської ради. Регламент
Структура й
міської ради. Рішення міської ради. Контрольна
організаційні
діяльність міської ради. Гарантії діяльності міської
основи
ради. Взаємини міської ради і міського голови.
діяльності
Районна рада на території міста, статус, регламент,
міської ради
повноваження
Принципи, мета, функції та компетенція міського
Розділ 4
самоврядування. Система міського самоврядування.
Принципи і
Гарантії і правова основа міського самоврядування.
система
Судовий захист міського самоврядування. Система
міського
самоврядування правових актів міської ради та виконкому.
Взаємовідносини органів міського самоврядування з
органами
державної
влади,
підприємствами
комунальної та іншими формами власності.
Загальні
положення
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Взаємодія
міської
влади
із
громадськими
організаціями та політичними партіями. Участь
міста в муніципальних спілках та асоціаціях
Структура
міської
муніципальної
служби.
Службовці місцевого самоврядування. Статус
муніципального
службовця.
Відповідальність
органів і посадових осіб місцевого самоврядування
Поняття матеріальних, економічних і фінансових
основ місцевого самоврядування. Міська власність.
Керування міською власністю. Міське комунальне
господарство, міська економіка. Міські замовлення і
тендери. Майнова відповідальність міста. Міські
позабюджетні фонди
Поняття міської політики, її принципи та елементи,
Розділ 7
засоби реалізації. Міські програми. Участь у міській
Міська
політика: зміст, політиці суб’єктів міської громади
основні
напрямки,
засоби
Розділ 5
Міська
муніципальна
служба
Розділ 6
Матеріальна та
фінансова
основи міського
самоврядування
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