УКРАЇНА
КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 20.05.2015 №99
м. Красноармійськ

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету міської ради від 26.06.2013 № 178
У зв*язку з кадровими змінами та відповідно до рішення міської ради від 22.04.2015
№ 6/46-11 «Про внесення змін до штатного розпису фінансового управління
Красноармійської міської ради», з метою врегулювання організаційних та процедурних
питань діяльності міської ради, упорядкування обов’язків між заступниками міського голови
та 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 (зі змінами та доповненнями):
1.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, боротьби зі злочинністю, виставко-ярмаркової діяльності,
геологічного вивчення та раціонального використання надр» доповнити словами:
«питання економіки, промисловості, науково-технічної, інноваційної діяльності, реалізації
інвестиційної політики, регуляторної політики»
та наступними абзацами:
«Займається питаннями економіки, промисловості, розвитку територій, зовнішніх
зносин та міжнародного співробітництва, формуванням прогнозних показників програми
соціально-економічного розвитку міста, регуляторної політики.
В межах компетенції приймає участь в розробці заходів, направлених на
формування і реалізацію активної інвестиційної політики, розробки міських інвестиційних
програм і програм економічного розвитку міста. Контролює вирішення питань
регуляторної політики.
Здійснює організацію щодо розробки прогнозних показників економічного та
соціального розвитку міста на перспективу і на поточний період, роботи управління
економіки та пріоритетного розвитку. Займається питанням формування і реалізації
регіональної стратегії розвитку промисловості.

За узгодженням з відповідними структурами облдержадміністрації, організує
залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку підприємств. Здійснює
контроль щодо виконання заходів інвестиційних програм.
Забезпечує реалізацію державної та регіональної політики з питань інноваційної
діяльності, інвестиційної привабливості та активності міста і його підприємств, наукового
забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у виробництві, бюджетній та
соціальній сфері міста.

-

-

Здійснює керівництво комісією:
з питань прискореного перегляду регуляторних актів.
Підпорядковуються:
управління економіки та пріоритетного розвитку;

2.Посадові обов'язки заступника міського голови за напрямком діяльності «питання
соціальної та гуманітарної сфер, преси, інформації та зв’язків з громадськістю, відновлення
зруйнованих внаслідок АТО об*єктів, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих у
зв'язку із проведенням АТО, гуманітарної допомоги» доповнити словами:
«питання охорони здоров*я».
та наступними абзацами:
«Займається питаннями охорони здоров'я населення та санітарно-епідеміологічного
благополуччя.
В межах компетенції організовує реалізацію державної політики у сфері охорони
здоров'я та пов'язаних з цим заходів, у т.ч. заходів щодо попереджень інфекційних
захворювань, епідемій та їх ліквідації.
Взаємодіє з:
- КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- міськрайоним управлінням – філіалом головного управління держсанепідслужби
у Донецькій області;
- управлінням ветеринарної медицини в Красноармійському районі;
- Красноармійська центральна районна лікарня;
- КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;
- лікарняні заклади м. Родинське, селища Шевченко та інших, які розташовані на
території міста;
- КП ЛПЗ “Красноармійська міська стоматологічна поліклініка”.

-

Здійснює керівництво комісіями:
з профілактики СНіДу;
по боротьбі з туберкульозом;

Підпорядковується:
відділ охорони здоров*я міської ради.

В.о.міського голови

Г.О.Гаврильченко

