
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2021 року                                                                                      № 09/22-21 

м.Бурштин 

  

Про затвердження Положення про 

функціонування офіційного  

веб-сайту Бурштинської міської ради 
 
 

У зв’язку із оновленням дизайну та структури сайту Бурштинської міської ради, з 

метою органзації процесу забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності 

Бурштинської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Бурштинської 

міської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

доступ до публічної інформації», «Про інформацію» міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити в новій редакції Положення про функціонування офіційного веб-сайту 

Бурштинської міської ради (додається). 

2. Відповідальність за забезпечення програмно-технічної підтримки сайту покласти на 

відділ цифрової трансформації та інформаційної політики Бурштинської міської ради, а за 

якість, актуальність та достовірність інформації сайту покласти на структурні підрозділи 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради, підприємства, установи та організації, що 

належать до комунальної власності міста, відповідно до напрямків роботи. 

3. Керівникам управлінь, відділів та служб Бурштинської міської ради, підприємств, 

установ та організацій, що належать до комунальної власності міста забезпечувати своєчасне 

надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного сайту відповідно до Положення. 

4. Рішення сесії Бурштинської міської ради №15/68-19 від 22.02.2019 року «Про 

затвердження Положення про веб-сайт Бурштинської міської ради» вважати таким, що 

втратило чинність. 

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ цифрової 

трансформації та інформаційної політики. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету (Надію Кицелу) та голову постійної комісії міської  ради з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Володимира Федорняка. 

 

 

 

    Міський голова                                                                                  Василь АНДРІЄШИН 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 25.11.2021 № 09/22-21 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про функціонування офіційного веб-сайту Бурштинської міської ради  

 

Розділ 1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення, відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про авторське право й 

суміжні права», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

регламенту Бурштинської міської ради, визначає визначає процедуру розміщення на 

офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради інформації для інформування широкого 

кола населення про найважливіші події у суспільно-політичному та соціально-економічному 

житті Бурштинської територіальної громади.  

1.2. Веб-сайт Бурштинської міської ради (далі веб-сайт) за адресою https://burshtyn-

rada.if.gov.ua є офіційним джерелом інформації, який створено для висвітлення діяльності 

міської ради, її виконавчих органів, структурних підрозділів виконавчого комітету міської 

ради, депутатів міської ради, інформаційної взаємодії з громадськістю, шляхом 

впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання 

інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що 

відбуваються в територіальній громаді.  

1.3. Метою функціонування веб-сайту є належна презентація Бурштиинської міської 

ради у мережі Інтернет, забезпечення громадян необхідною інформацією, організація 

взаємодії посадових осіб Бурштинської міської ради з мешканцями Бурштинської 

територіальної громади у режимі онлайн. 

1.4. Розпорядниками інформації, яка підлягає розміщенню на веб-сайті є: міський 

голова, заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами виконавчого 

комітету, структурні підрозділи виконавчого комітету Бурштинської міської ради, 

комунальні підприємства, установи та організації Бурштинської міської ради. 

1.5. Дизайн веб-сайту може змінюватися з одночасним внесенням відповідних змін до 

цього Положення. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватися без 

змін до даного Положення.  

1.7. Доступ до усіх розділів веб-сайту надається з головної сторінки, розташованої під 

основною адресою.  

1.9. Відвідувачем веб-сайту є будь-яка особа, яка користується послугами мережі 

Інтернет.  

1.10. На веб-сайті надається можливість добровільної реєстрації відвідувачів для 

забезпечення ведення статистики відвідувань та підтримки функції зворотнього зв’язку. 

 

Розділ 2. Структура веб-сайту  

 

2.1. Структура інформаційних матеріалів. 

Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті має ієрархічну структуру, що 

передбачає розміщення даних на декількох рівнях веб-сайту. У середині веб-сторінок 

допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на будь-які рівні ієрархії, у 

залежності від тематичного зв'язку між даними. Такий взаємозв'язок становить 

https://burshtyn-rada.if.gov.ua/
https://burshtyn-rada.if.gov.ua/


гіперструктуру порталу і забезпечує максимальну прозорість його структури. Контроль за 

актуальністю гіперпосилань здійснюється програмно та візуально. 

Визначення одиниць структури: 

Блок — найбільша одиниця розподілу сайту, що відповідає одному з головних об'єктів. 

Розділ — сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що 

відповідають окремій темі. Розділ може включати декілька сторінок. 

Підрозділ — сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що 

відповідають окремій темі та упорядковані у ієрархічну структуру певного розділу. 

Сторінка — окрема сукупність даних НТМL-структури. Елементи сторінки: текст, 

таблиця, зображення. Елементи сторінки є складовими частинами або "одноосібними" 

носіями блоків (елементів) інформації. 

Документ — файл відмінної від НТМL-сторінки структури, на який є посилання зі 

сторінок сайту. 

 

2.2. Головна сторінка складається з таких основних блоків: 

1. Верхнє меню, де розміщено такі дані: 

- номер телефону,  

- е-пошта,  

- розділ «Анонси та оголошення» 

- розділ «Вакансії» 

- модуль «Для людей з порушенням зору» 

2. Основне меню, де розміщено: 

- розділ «Депутати» 

- розділ «Міський бюджет» 

- розділ «Інвестору» 

- розділ «Новини» 

- кнопка «Контакти» 

3. Слайдер, де розміщено: 

- розділ «Міська рада» 

- розділ «Бурштинська ТГ» 

- розділ «Бурштин» 

4. Блок онлайн-взаємодії з громадою (можливість надіслати на е-адресу приймальні 

міської ради інформацію через спеціальні форми): 

- червона кнопка «Для зауважень та пропозицій» 

- зелена кнопка «Електронне звернення» 

- синя кнопка «Записатися на прийом» 

5. Блок швидких посилань, де розміщено актуальну інформацію по сферам: 

- ЖКГ 

- Земельні відносини. Екологія. 

- Архітектура. Містобудування 

- ЦНАП 

- Соціальний захист 

- Медицина 

- Освіта 

- Молодіжна політика. Спорт 

- Культура. Туризм 

6. Блок офіційних документів (розпорядження міського голови, проєкти та рішення 

міської ради, виконавчого комітету, програми, регуляторна політика) 

7. Блок «Міський порадник», де розміщено відповіді на найчастіші запитання, з якими 

звертаються мешканці громади до Бурштинської міської ради. 

8. Блок «Онлайн-сервісів» 

9. Блок новин 



10. Блок анонсів та оголошень 

11. Блок інформації про адміністрацію та структуру Бурштинської міської ради  

12. Карта 

13. Нижнє меню із швидкими посиланнями, на розділи, які відвідують найчастіше. 

 

2.3. Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями суб’єктів 

подання інформації, зазначених у п. 1.4 даного Положення, поданих керуючому справами 

виконавчого комітету, який відповідає за функціонування офіційного веб-сайту. 

 

Розділ 3. Порядок подання та оприлюднення інформації 

 

3.1. Перелік інформації, що повинна обов'язково розміщуватися на веб-сайті 

розпорядниками інформації визначено у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Також  може розміщуватися інша інформація, яку розпорядники інформації 

вважають за доцільне оприлюднити. 

3.2. Інформаційне наповнення та адміністрування веб-сайту здійснює відділ цифрової 

трансформації та інформаційної політики Бурштинської міської ради. 

3.3. Інформаційне наповнення та адміністрування розділів «ЦНАП», «Соціальний 

захист», «Культура.Туризм», «Освіта» самостійно здійснюють відповідальні працівники 

відповідних структурних підрозділів, комунальні підприємства та медичні заклади 

територіальної громади самостійно наповнюють свої веб-сайти, на які подається посилання у 

відповідних розділах офіційного веб-сайту Бурштинської міської ради. 

3.3. Матеріали для розміщення на офіційному веб-сайті відділу цифрової трансформації 

та інформаційної політики надають розпорядники інформації за допомогою електронної 

пошти або на електронних носіях. 

3.4. Відповідальність за зміст та вчасність поданої для розміщення на веб-сайті 

інформації безпосередньо несуть розпорядники інформації, відповідно до п.1.4 цього 

Положення. 

3.5. Контроль за актуальністю розміщеної на веб-сайті інформації, її відповідністю 

нормам законодавства України – завдання розпорядників інформації, відповідно до 

розпорядження міського голови від 04.11.2021 №647 «Про затвердження списку 

відповідальних осіб за здійснення контролю за інформацією, розміщеною на офіційному веб-

сайті Бурштинської міської ради».  

3.6. Інформація, що надається для публікації на сайті, повинна бути літературно 

відредагованою, без орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, із зашифрованими 

персональними даними. 

3.7. Інформація, розміщена на веб-сайті повинна містити дату опублікування, автора 

або джерело інформації. 

3.8. У разі необхідності внесення змін до документів, які опубліковано на сайті, 

ініціатор таких змін готує до керуючого справами виконавчого комітету відповідну 

службову записку. 

3.9. З письмовою пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті міської ради 

можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, інститути громадянського 

суспільства та мешканці територіальної громади, якщо запропоновані матеріали будуть 

сприяти популяризації громади, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій  

територіальної громади, надання інформації про видатних людей регіону.  

3.10. Невідкладному оприлюдненню на сайті підлягає будь-яка інформація про факти, 

що загрожують життю, здоров’ю та майну осіб, і заходи, які застосовуються у зв’язку з цим. 

3.11. Не допускається розміщення інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої 

заборонено законодавством та яка не містить відомостей про Бурштинську територіальну 

громаду. 

 



Розділ 4. Адміністрування веб-сайту 

 

4.1. Адміністратором веб–сайту є особа, яка має доступ до адміністративної панелі 

редагування з використанням відповідного пароля.  

4.2. Адміністратором офіційного сайту є відділ цифрової трансформації та 

інформаційної політики Бурштинської міської ради.  

4.3. Адміністратор веб-сайту у своїй діяльності керуються даним Положенням та 

чинним законодавством України.  

4.4. Адміністратор веб-сайту підзвітний керуючому справами виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради, який координує питання функціонування веб-сайту.  

4.5. Функції адміністратора веб-сайту:  

− визначення та усунення порушень;  

− своєчасне оновлення інформації на веб-сайті, відповідно до поданих матеріалів 

розпорядниками інформації; 

− ведення аналітики веб-сайту;  

− внесення змін до структури веб-сайту (при необхідності); 

− застосування нових інформаційних технологій та програм.  

− встановлення додаткових сервісів веб-сайту 

− постійне вивчення новітніх практик в галузі веб-програмування 

 

Розділ 5. Відповідальність та контроль 

 

5.1. Відповідальність за функціонування веб-сайту та інформаційного наповнення в 

цілому покладається на керуючого справами виконкому Бурштиинської міської ради та 

адміністратора веб-сайту.  

5.2. Контроль за функціонуванням веб-сайту здійснюється відділом цифрової 

трансформації та інформаційної політики Бурштинської міської ради.  

5.3. Права на інформацію веб-сайту, фотографії, відео матеріали, інформаційні 

повідомлення належать Бурштинській міській радіта її виконавчому комітету. Будь-яке 

використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту для подальшого 

розповсюдження, розміщення на інших сайтах чи друкування – тільки з посиланням на веб-

сайт Бурштинської міської ради. 

5.4. Усі права зберігаються й охороняються у відповідності зі ст.54 Конституції 

України, ст.ст. 472-555 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про авторське 

право та суміжні права». Право на зміну структури вебсайту, використані інформаційні 

матеріали належать Бурштинській міській раді та її виконавчому комітету. 


