УКРАЇНА
КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 18.02.2015 № 36
м. Красноармійськ
Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету міської ради від 26.06.2013 № 178
З метою врегулювання організаційних та процедурних питань діяльності міської ради,
упорядкування обов’язків між заступниками міського голови та керуючим справами
виконкому міської ради, підвищення ефективності роботи, відповідно до статті 42 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Красноармійської міської ради
від 26.06.2013 № 178:
1. Повноваження міського голови доповнити наступними абзацами:
«При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і
відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою,
а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Міський голова щорічно звітує відповідній міській раді про здійснення державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної
ради.
Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед
територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов'язаний
прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначенийними
термін».
2.Посадові обов'язки заступника міського голови за напрямком діяльності
містобудування та архітектури, питання запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, з
питань екології, капітального будівництва, розвитку підприємництва та побутового
обслуговування населення, споживчого ринку, житлово-комунального господарства
м. Родинське та с.Шевченко, інноваційної та інвестиційної діяльності в системі
енергозберігаючих технологій доповнити словами «боротьби зі злочинністю, виставкоярмаркової діяльності, геологічного вивчення та раціонального використання надр» та
наступними абзацами:
«Координує роботу з питань:
сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування
до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під
час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення;

інших питань, щодо цивільного захисту населення, вирішення яких відноситься до
повноважень міської ради;
Забезпечує реалізацію законодавства України з питань:
виставко-ярмаркової діяльності, геологічного вивчення та раціонального використання надр»
3.Посадові обов'язки заступника міського голови за напрямком діяльності питання
соціальної та гуманітарної сфер, преси, інформації та зв’язків з громадськістю доповнити
словами «відновлення зруйнованих внаслідок АТО об*єктів, внутрішньо переміщених осіб
та постраждалих у зв'язку із проведенням АТО, гуманітарної допомоги» та наступними
абзацами:
«Забезпечує:
відновлення зруйнованих внаслідок АТО об'єктів, внутрішньо переміщених осіб та
постраждалих у зв'язку із проведенням АТО;
соціальний захист, соціальну та професійну адаптацію осіб, які у зв'язку з проведенням АТО
переміщуються з районів проведення АТО або проживають на території міста
Красноармійськ, розглядає відповідні звернення громадян;
відновлення об'єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового
фонду та систем життєдіяльності міста Красноармійська, що зазнали пошкоджень внаслідок
АТО;
вирішення питань, пов'язаних з отриманням та наданням гуманітарної допомоги.
На час відсутності в.о.міського голови, секретаря міської ради виконує його обов'язки
з правом підпису фінансових документів».
4.Посадові обов'язки керуючого справами виконкому міської ради доповнити
словами: «забезпечує
розгляд матеріалів та підготовку подань щодо відзначення
державними нагородами, відзнаками Донецької облдержадміністрації, Донецької обласної
ради, та проектів розпоряджень Красноармійського міського голови щодо заохочення
відзнаками Красноармійської міської ради підприємств, установ, організацій, громадян,
трудових колективів, працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування».

В.о.міського голови

Г.О.Гаврильченко

