
УЖГОРОДСЬКИЙ МIСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.12.2020 Ужгород лъ 599

Про функцiональнi повноваження
мiського голови, секретаря радп,
засryпникiв мiського голови
та керуючого справами виконкому

Вiдповiдно до статей 42, 50 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядуваннrI
в УкраiЪi>:

1. Затвердити розподiл функцiональних повноважень мiж мiським
юловою, секретарем ради, заступниками мiського юлови та керуючим
справами виконкому, що дода€ться.

2. Установити, що:
секретар ради, заступники мiською голови та керуючий справами

виконкому несуть персонЕrльну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть вiддiлiв,
управлiнь, департаментiв, iнших струкryрних пiдроздiлiв MicbKoi ради згiдно з
розподiлом функцiональних повноважень;

за вiдсутностi одного iз засryпникiв мiського голови або керучого
справами виконкому взаемозамiщення ixHix повноважень здiйснюеться
вiдповiдно до порядку, що додасться.

4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження мiською голови
05.03.2020 Ns l33, 07.07.2020 J\Ъ з 15, 27 .07 .2020 No 344, 21.08.2020 }l! з94.

5. Контроль за виконанням розпорядження з€шишаю за собою.

мiський голова Богдан АНДРIiВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження мiського голови
15.12.2020 Jф 599

ФУНКЦIОНАЛЬНI ПОВНОВАЖЕННЯ
мiського юлови, секретаря ради, заступникiв мiською голови

та керуючого справами виконкому

мiський голова

Очолюе MicbKy раду та ii' виконавчий KoMiTeT, здiйснюе керiвництво ix
дiяльнiстю, несе вiдповiдальнiсть за виконання завдань, покладених на орган
мiсцевого самоврядування.

Виконус повноваження, зазначенi в cTaTTi 42 Закону УкраiЪи <Про
мiсцеве самовря.ryвання в YKpaiHi>. Забезпечуе виконання рiшень MicbKoT ради
та ii виконавчого KoMiTery.

Забезпечуе пiдготовку та виконання програм соцiально-економiчного та
культурного розвитку, реалiзацiю державноi бюджетноТ полiтики в MicTi,

державних, цiльових програм з iншlл< питань мiсцевого самоврядування. У
межах затвердженого радою бюджету виступае розпорядником коштiв,
використовуючи ik за цiльовим призначеншIм. Несе вiдповiдальнiсть за
збереження державноi таемницi, здiйснюе контроль за дотриманням режиму
oeKpeTHocTi. Вiдповiдае за реалiзачiю кадровоi полiтики, державноi
iнформацiйноi полiтики; контроль за: виконанням заходiв щодо запобiгання
корупцiйним правопорушенням та дотриманням вимог законодавства щодо
вреryлювання конфлiкry iHTepeciB; дотриманням вимог законодавства у сферi
мiстобулiвноi дiяльностi; дотриманнrI правил благоустрою на територii MicTa.

Представляе MicbKy громаду, раду та ii виконавчий KoMiTeT у вiдносинах з

органами державноi влади, органами мiсцевого самоврядування, об'еднаннями
громадян, пiдприемствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми
власностi, а також у мiжнародних вiдносинах з питань мiжнародного
спiвробiтництва.

Призначае на посади посадових осiб органу мiсцевоm самоврядування
апарату MicbKoi ради та виконавчих органiв MicbKoT ради, звiльняе з таких посад

у порядку, визначеному законодавством.
Укладае та розривае контракти з керiвника"ь,tи пiдприемств, установ

i органiзацiй, що н€lлежать до сфери управлiння MicbKoi ради, або уповноважуе
на це cBoii засryпникiв.

Утворюе за необхiдностi консультативнi, дорадчi KoMiciT, робочi групи
та iншi органи, визначас iх завдання, функцii та персональний склад.

Видае розпорядження, доручення та iншi акти, вiднесенi

ради та виконкому.
до комIIетенцll
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пiдписуе рiшення ради та iT виконавчого koMiTery, протоколи сесiй та
засiдань виконкому.

Оголошус у разi стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй, пожеж
надзвичайну сиryацiю у MicTi, здiйснюс передбаченi законодавством заходи,
пов'язанi з пiдтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей,
захистом ix здоров'я, збереженням матерiальних цiнностей.

Спрямовуе та контролюс дiяльнiсть MicbKoi ради, ii виконавчих органiв,
пiдприемств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння MicbKoi
ради.

У межах компетенцiТ здiйснюе iншi функцii та повноваженrrя, передбаченi
Констиryuiею та законами Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTB та iнших центральних органiв виконавчоi влади.

У разi вiдсутностi мiською голови (вiдпустка, вlдрядження, iнше)
виконаннJI обов'язкiв покладасться на секретаря ради - 

з питань роботи ради,
на заступника мiською голови - з питань роботи виконавчих органiв на
пiдставi вiдповiдною розпоряджеЕня або у порядку, визначеному
законодавством.

Контролюе дiяльнiсть:
департаменту фiнансiв та бюджетноТ полiтики;
управлiння державного архiтекryрно-будiвельного контролю;

управJIlння мунlцип€tльноl варти;
вiддiлу оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи;
вiддilry бухгалтерського облiку MicbKoi ради та виконкому;
вiддiлу з питань запобiгання та виявJIення корупцii;
вiддiлу iнформацiйноi роботи;
служби персоналу та спецроботи;
патронатноi служби.
Забезпечуе взаемодiю MicbKoT ради та ii виконавчого KoMiTery з:

управлiнням Захiдного офiсу .Щержаудитслужби у Закарпатськiй областi;
Щержавною податковою iнспекцiею у м. Ужгородi ГУ ЩIС у

Закарпатськiй;
управлiнням .Щержавноi казначейськоi служби в м. Ужгородi;
правоохоронними та lншими державними органами, що дlють на

територii MicTa iз запобiгання та протидii корупцii;
банкiвськими установами;
митною службою;
мiськвiйськкоматом;
засобами масовоi iнформачii.
Очолюс KoMicii (ради, комiтети), yTBopeHi виконавчим комlтетом MtcbKot

ради та за власною iнiцiативою, за напрямами роботи, визначеними цим
розпорядженням.

.Щля органiзацii виконання особливо важливоi роботи та оперативного

реаryвання на нестандартнl ситуац11 в MlcTl для нього встановлю€ться
необмежений у часi режим роботи.
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Секретар MicbKoi ради
Риба А.Ю.

Несе персональну вiдповiдальнiсть за реалiзацiю законiв УкраiЪи, указiв та
розпоряджень Президента Украiни, постанов Верховноi Ради Украiни, постанов
i розпоряджень Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, рiшень MicbKoT ради, державних,
гаJIузевих, регlоншIьних та мlських програм.

Виконуе повноваження, зазначенi в cTaTTi 50 Закону Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi".

Забезпечуе контроль за виконанням рiшень мiськоi ради, зберiгання
офiцiйних документiв, пов'язаних iз мiсцевим самоврядуванням територiаJIьноi
громади.

У разi вiдсутностi мiського голови органiзовуе, плануе i координуе

робоry MicbKoi ради та ii апараry. За дорученням мiського голови або рали
органiзовуе та реалiзовуе спецiальнi проекти на територii м. Ужгорода, вирiшус
iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю ради та ii органiв.

Координуе робоry:
вiддiлу по роботi з депутатами та постiйними комiсiями;
постiйних та iнших комiсiй MicbKoi ради.
Забезпечуе взаемодiю MicbKoi ради з:
Асоцiацiею MicT УкраiЪи;
органами самоорганiзацii населення та iншими органами громадського

самоврядування;
громадськими органiзацiями, об'еднаннями.
Вiзуе рiшення ради, розпорядження мiського голови

напрямiв дiяльностi, пiдписуе додатки до рiшень ради.
Затверджуе посадовi iнструкцii керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пiдроздiлiв.
Iнiцiюе, органiзовус та бере участь у розробцi нормативно-правових aKTiB,

у ToNry числi реryляторних акгiв MicbKoi ради та виконавчоrrэ KoMiTery.
Виконус iншi обов'язки, покJIаденi на нього мiським головою. Для

органiзацii виконання особливо важливоi роботи та оперативного реаryвання на
нестандартнi сиryацii в MicTi для нього встановлюеться необмежений у часi

режим роботи.

Засryпник мiського голови

Несе персональну вiдповiдальнiсть за реалiзацiю законiв Украiни, указiв
та розпоряджень Президента Украiни, постанов Верховноi Ради Украiни,
постанов i розпоряджень Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, рiшень MicbKoi ради,
виконавчого KoMiTery, розпоряджень мiською
та виконавчоi вJIади щодо забезпечення

з визначених

голови, iнших
дотриманнrI

aKTlB законодавчоl
вимог чинног0

законодавства в гшrузi мiстобудування та архiтекryри, освiти та соцiальною



5

захисту населення, захисту прав, свобод i законних iHTepeciB дiтей.
Забезпечус реалiзацiю державноi полiтики у сферi мiстобудування та

архiтекryри, освiти, соцiального захисту населення; рацiональне i ефективне
використання та розвиток мережi ocBiTнix закладiв MicTa; органiзацiю
розроблення i здiйснення заходiв з подальшого кориryвання генерального плану
MicTa, з питань працi, соцiального захисту, пенсiйного забезпечення, сiмейноТ
полiтики, материнства i дитинства, взаемодii суб'ектiв, що здiйснюють заходи у
сферi запобiгання та протидii домашньому насильству i насильству за ознакою
cTaTi, захисry прав, свобод i законних iHTepeciB дiтей MicTa шляхом виконання
вiдповiдних державних i мiсцевих програм, надання населенню якiсних послуг.

Координус робоry:
департаменту працi та соцiального захисту населення;

управлiння мiстобудування та архiтекryри;
управлiння освiти;
служби у справах дiтей.
Забезпечус взаемодiю виконавчого KoMiTery MicbKoT ради з:
органами виконавчо1 вJIади за напрямами дlяльност1;
вищими навчаJIьними та професiйно-технiчними закладами MicTa;

управлiнням Пенсiйною фонду УкраiЪи у м. Ужгородi;
полiтичними партiями, громадськими органiзацiями, об'еднаннями (з

вiдповiдних напрямiв дiяльностi);
громадськими органiзацiями, об'еднанrrями освiтньою спрямування.
Вiзуе рiшення ради, виконкому, розпорядження мiського голови з

визначених напрямiв дiяльностi, пiдписуе додатки до рiшень ради.
Затверджуе посадовi iнструкцii керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пiдроздiлiв.
Очолюе KoMicii (ради, комiтети), yTBopeHi виконавчим KoMiTeToM MicbKoi

ради за напрямами.роботи, визначеними цим розпорядженням.
Вiзуе рiшення ради, виконкому, розпорядження мiського голови

визначених напрямiв дiяльностi.
Затверлжуе посадовi iнструкцii керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пlдроздlлlв.
Iнiцiюе, органiзовуе та бере участь у розробцi нормативно-правових акгiв,

у тому числi реryляторних акгiв мiськоi ради та виконавчою KoMiTery.
Виконус iншi обов'язки, покJIаденi на ньою мiським головою. Дя

органiзачii виконання особливо важливоi роботи та оперативного реаryвання на
нестандартнi сиryачii в MicTi для нього встановлю€ться необмежений у часi

режим роботи.

Засryпник мiського голови
fомонай В.В.

Несе персональну вiдповiдальнiсть за реалiзацiю законiв УкраТни, указiв
та розпоряджень Президента УкраiЪи, постанов Верховноi Ради Украiни,



постанов i розпоряджень Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, рiшень мiськоi ради,
виконавчого KoMiTery розпоряджень мiською голови, iнших aKTiB законодавчоi

та виконавчоi влади щодо забезпечення дотримання вимог чинною

законодавства у сферi капiтшIьного будiвництва, охорони здоров'я, культури,

молодl та спорту.
Забезпечуе пiдготовку та органiзацiю виконання планiв соцiЕ!льно-

економiчного розвитку з питань капiтшtьного будiвництва на територii MicTa,

реалiзацiю державноi полiтики у гагryзi охороЕи здоров,я, культури, охорони

культурноi спадщини, нацменшин та релiгiй, фiзичноi культури, спорту та

молодi.

Коорлинус робоry:
управлiння капiтальною будiвництва;

управлiння охорони здоров'я;

управлiння у справах культури, молодi та спорту.

забезпечус взаемодiю виконавчого koMiTery Micbkoi ради з:

органами виконавчоi влади за нtlпрямами дiяльностi;
*no"r"* управлiнням,ЩержпродспоживсJryжби в Закарпатськiй областi;

управпiнням ветеринарноi медицини;

релiгiЙними органiзацiями,
творчими спiлками;
культурно-осьiтнiми нацiональними товариствами;

,rbnir""rrr" партiями, громадськими органiзацiями, об'еднаннями (з

вiдповiдних напрямiв дiяльностi).
очолюе кЪмiсii (ради, комiтети), yTBopeHi виконавчим KoMiTeToM MicbKoT

ради за напрямами.роботи, визначеними цим розпорядженням,
вiзуе рiшення ради, виконкому, розпорядження мiського юлови

визначених напрямiв дiяльностi.
затверджуе посадовi iHcTpykuii керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пlдроздlлlв.
Iнiцiюе, органiзовуе та бере участь у розробчi нормативно-правових atстlB,

У ToIury числi реryляторних акгiв MicbKoi ради та виконавчок) KoMiTery,' "виконус iншi обов'язки, покладенi на нього мiським головою. Дя
органiзачiТвиконанняособливоважливоiроботитаоператиВногореаryванЕяна
пЪ"rurдuрrri сиryачii в MicTi для нього встановпюеться необмежений у часi

режим роботи.

Засryпник мiського голови
Пинзеник В.В.

НесеперсональнУвiдповiдальнiстьзареалiзацiюзаковiвУкраiни,Указiв
та розпоряджень Президента Украiни, постанов BepxoBHoi Ради Украiни,

no."urrou- i розпоряджень Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, рiшень_ MicbKoi ради,

виконавчого KoMiTery, роa.rор"д*ar, мiською юлови, iнших aюiB законодавчоi

та виконавчоi влади щодо забезпечення дотриманн,I вимог чинного
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законодавства в гаJryзi економiки та пiдприсмництва, транспорту, iнвестицiЙ та

туризму, мiжнародного спiвробiтництва та iнновацiЙ.

забезпечуе пiдготовку, реалiзацiю планiв соцiально-економiчною

розвитку та стратегiчних планiв розвитку MicTa, впроваджеЕЕя прийнятих

N(iar*oro радою програI\,I та ефекгивне проведення економiчних реформ,

розвиток пiд.rрr.rrrцтва, торгiвлi, тарифноТ полiтики, державних гарантiй у
iферi торгiвлi, on."ru,r"He використання виробничо-технiчного i наукового

по.еrцi-у MicTa, природних, трудових i фiнансових pecypciB, стабiльнiсть

розвитку Ъкономiки,-впро"uд*.""" енергоефекгивних технологiй, органiзацiю

дi"льrосri пiдприемсiв траЕспорту MicTa з метою найбiльш ефеrгивною

""*op"arurr" 
ix потенцiалу, пiдютовку грантових проекгiв формування

.npr"rn""o- iнвестицiйного iмiджу Micтa та ефективне залучення iнвестицiй в

e*oHoriKy MicTa, реалiзацiю на територii MicTa державноi полiтики у сферi

зовнiшнiо-економiчноi дiяльностi, мiжнародного спiвробiтницва, з€Lпучення

мiжнародноi технiчноi допомоги та розвитку iнновацiй, соцiальноi роботи iз

сiм'ями, дiтьми та молоддю, якi перебувають у складних життевих обставинах

та потребують сторонньоТ допомоги.
Координуе робоry:

вiддirry транспорту;
V**pb.u*o.o 

^r-i."*o.o 
центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та

молодl.
Забезпечуе вза€модiю MicbKoi ради та ii виконавчого KoMrTeTy з:

органами виконавчоТ влади за напрямами дiяльностi;
представництвами МЗС та консульськими установами у MicTi;

полiтичними партiями, громадськими органiзацiями, об'€днаннями (з

вiдповiдних напрямiв дiяльностi).
оrоJr*оa кЪмiсii (ради, комiтети), yTBopeHi виконавчим KoMiTeToM MicbKoi

ради за Еапрямами роботи, визначеними цим розпоряд*",ч"Y __ -л--Вiзуе рiшення ради, виконкому, розпорядженн.lI мlського гOлови

визначених напрямlв дlяльностl.
затверджуе посадовi iнструкцiт керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пiдроздiлiв.
Iнiцiюс, органiзовуе та бере участь у розробчi нормативно-правових aKTlB,

у ToNry числi реryляТорних aKTiB MicbKoi ради та виконавчог0 KoMiTery,
' 'Виконуе iншi обов'язкио покладенi на ньою мiським головою. Для

органiзаuii 
"r*о"urr".оaобливо 

важливоi роботи та оперtIтивною реаryвання на

нестандартн1 ситуацll в MicTi для нього встановJIюеться необмежений у часi

режим роботи.
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Заступник мiського голови

Несе персональну вiдповiдальнiсть за реалiзацiю законiв Украiни, указiв
та розпоряджень Президента Украiни, постанов Верховноi Ради Украiни,
постанов i розпоряджень Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, рiшень MicbKoi ради,
виконавчого KoMiTery, розпоряджень мiського голови, iнших aKTtB законодавчо1

та виконавчоi влади щодо забезпечення дотриманЕя вимог чинною
законодавства у сферi землекористування, публiчних закупiвель, цивiльного
захисту населеннrI, цифровот трансформачii.

Забезпечуе пiдготовку та реалiзацiю
земельних вiдносин, здiЙснення необхiдних
надзвичайних сиryацiй, з iнформатизацii дiяльностi Micbkoi ради, розроблення
та органiзацiю виконання мiських програм профiлакгики злочинностi та

правопорушень на територii MicTa, реалiзацiю державноi полiтики у сферi

пуОпi""Й* закупiвель, здiйснення органiзацiЙних заходiв щодо публiчних

закупiвел" у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства Украiни та iнших

нормативних aKTiB Украiни з цього питання, а також вlдкритостl та прозорост1

на Bcix стадiях закупiвель ToBapiB, робiт i послуг за державнi кошти,

Коорлинуе робоry:
управлiння програмною та комп'ютерного забезпечення;

вiддiлу землекористування;
вiддiлу публiчних закупiвель;
вiддiлу цивiльною захисту населення.

забезпечуе цзаемодiю виконавчого koMiTery Micbkoi ради з:

органами виконавчоi влади за напрямами дiяльностi;

управтriнням .щснс Украiни у Закарпатськi й областi,

nonir"""rr" партiями, громадськими органiзацiями, об'еднаннями (з

вiдповiдних напрямiв дiяльностi);
прикордонною службою;
правоохоронними та iншими державними органами, що дrють на

,"р',орiiмiстапоохоронiгромадсЬкогопоряДКУтаборотьбiзiзлочиннiстю.' о"оrrrо. KoMicii; (ради, комiтети), yTBopeHi виконавчим KoMiTeToM MicbKoi

ради за напрямами роботи, визначеними цим розпорядженням,
вiзуе рiшення ради, виконкому, розпорядження мlською голови з

визначеt{их напрямiв дiяльностi.
затверджуе посадовi iнструкцii керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пiдроздiлiв.
Iнiцiюе, оргацiзовуе та бере участь у розробцi нормативно-правових актlв,

у тому числi реryляторних акгiв MicbKoi ради та виконавчою *о,*lр_л 
_' Ъr*о"ус iншi обов'язки, покладенi на нього мiським головою, Для

органiзацii виконання особливо важливоi роботи та оперативною реаryваIlня на

"iaruпдuрпi 
сиryачii в MicTi для нього встаноыIюеться необмежений у часi

програм з питань реryлювання
заходiв щодо лiквiдацii наслiдкiв

режим роботи.



Засryпник мiського голови

Несе персональну вiдповiдальнiсть за реалiзацiю законiв Украiни, указiв
та розпоряджень Президента Украiни, постанов BepxoBHoi Ради Украiни,

no.iu"o" i розпоряджень Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, рiшень MicbKoT ради,
виконавчого KoMiTery, розпоряджень мiською голови, iнших акгiв законодавчоi

та виконавчоi влади щодо забезпечення дотримання вимог чинною

законодавства в галузi житлово-комунЕrльного господарства, управлiння
майном, правовот полiтики, дотримання законодавства про працю,

забезпечуе пiдготовку реалiзацiю програм у сферi мiською господарства,

органiзацiю роботи зi збереження та рацiонzlльною використаннjI комунальною

маЙна, ефекгивного функцiонування житлово-комунЕLпьних пiдприемств,

пiдютовку стратегiчних планiв розвитку мiського юсподарства,
забезпечуе органiзацiю правовоi роботи, спрямованоi на правильне

застосування, неухильне додержання та запобiгання невиконанню вимог akTiB

закон;давства, ir."* rор"ативних документiв MicbKoi ради, реалiзацiю

державноi та мiсцевоi полiтики щодо додержаЕня законодавства про працю та

зайнятiсть населення на територii MicTa;

Координус робоry:
департаменту мlського юсподарства;

управлiння правового забезпечення;

вiддiлу контролю за додержаннrIм законодавства про працю,

Забезпечуе взаемодiю MicbKoi ради та ii виконавчого KoMiTery з:

органами виконавчоi вJIади за напрямами дiяльностi;
yciMa комуншIьними та пiдприемствами житловою-комунаJIьною

юсподарства iнших форм власностi на територii MicTa;

судами;
виконавчою службою;
органами юстиц11;

управлiння держпрачi у Закарпатськiй областi;

Ужюродським мiським центром зайнятостl;
полiтичними партiями, громадськими органiзацiями, об'еднаннями (з

вiдповiдних напрямiв дiяльностi).
очолюе Koмicii (ради, комiтети), yTBopeHi виконавчим KoMiTeToM MicbKoT

ради за напрямами роботи, визначеними цим розпорядженням,
вiзуе рiшення ради, виконкому, розпорядження мlськог0 голови з

""r"u,r.n"* 
Ъапрямiв дiяльностi. Пiдписуе ордери на житловi примiщення,

свiдоцтва про право власностi на житло та посвiдчення реабiлiтованою,
затверджуе посадовi iнструкцii керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пiдроздiлiв.
Iнiцiюе, органiзовуе та бере участь у розробчi нормативно-правових акtlв,

у тому числi реryляторних акгiв MicbKoi ради та виконавчою *о",|1л_
' "BrKot yc iншi обов'язки, покладенi на нього мiським головою. Для
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органiзацii виконання особливо важливоi роботи та оперативного реаryвання на

нестандартнi ситуацii в Micтi для нього встановлюсться необмежениЙ у часi

режим роботи.

Керуючий справами виконкому
Фарryшок I.I.

Несе персональну вiдповiдальнiсть за реалiзачiю законiв Украiни, указiв
та розпоряджень Президента УкраТни, постанов Верховноi Ради Украiни,

рiшЬнь MicbKoi ради та виконкому, розпоряджень мiською голови, iнших акгiв

законодавчоi та виконавчоi влади з питань органiзацiйного, матерiально-

технiчною та iншою забезпечення дiяльностi виконавчих органiв MicbKoi ради,
надання адмiнiстративних послуц ре€страцii юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприемцiв, р"rо""* прав на нерухоме мйно та ix обтяжень, мiсця

проживання.
забезпечуе органiзацiю роботи виконавчого комlтету Mlcbkol ради 1з

розгляду звернень громадян, особистою прийому громамн керiвниками,

контроль за станом органiзацiйноi роботи та дiловодства у виконавчих органах

ради, органiзовуе iu *оrrrропо€ розроблення iнструктивних матерiалiв з

дiпо"одar"u, функчiонуваннJI елекгронного документообiry, дотримання вимог

положень про департаменти, управлiння, вiддiли та сrryжби MicbKoi ради,

планування iобоrи ""*оr*о"у 
MicbKoT ради, органiзацiю пiдготовки виборiв та

р.6ф.rлуri" на територii MicTa (в межах повноважень), планування роботи

u"*on*ory MicbKoi ради, вiдкритiсть i прозорiсть у роботi виконавчого KoMiTery,

koMyHikauii з громадськiстю, вiдповiдас за утримання адмiнбудинку Micbkoi

рuд". ЗдiЙarrоi au.*"r" керiвництво та контроль за роботою режимно-
'..*р.rrо- 

органу. Несе вiдпоЪiдальнiсть за збереження державноi таемницi та

забьзпечення режиму cekpeTHocTi. Пiдписуе дублiкати свiдоцтв про право

власностi.
Координус робоry:
центру Еадання адмiнiстративних послуг;

господарсько-експrryатацiйного управтtiння ;

вiдлiлу документаJIьною та органiзацiйного забезпечення;

загаJIьного вlддlлу;
вiддiлу роботи iз зверненнями громадян;

архiвного вiддiлу;

"iддiлу 
ведення .Щержавного реестру виборцiв;

ulЙИу реестрачii юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв;

uiЙiлу реесrрацiТ речових прав на нерухоме майно та ix обтяжень;

вiддilry реестрацii мiсця проживання.
ЗабезпечуС вЪаемодiю виконавчого KoMiTery MicbKoT ради з:

органамLl виконавчоI впади за напрямами дiяльностi;

жiночою радою та iншими жiночими об'еднаннями;

добровiлiниМи об'еднаннямИ громадян (з вiдповiдних напрямiв
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полiтичними партiями, громадськими органiзачiями, об'еднаннями (з

вiдповiдних напрямiв дiяльностi);
мiським товариством Червоного Хреста.
Очолюс KoMicii (ради, комiтети), yTBopeHi виконавчим KoMiTeToM MicbKoT

ради за напрямами роботи, визначеними цим розпорядженням.
Вiзус yci рiшення виконкому, розпорядження мiоькою голови, пiдписуе

додатки до рiшень виконкому та розпоряджень мiського голови.
Затверджуе посадовi iHcTpyKuii керiвникiв пiдпорядкованих структурних

пiдроздiлiв.
Iнiцiюе, органiзовуе та бере участь у розробчi нормативно-правових aKTiB,

у тому числi реryляторних акгiв MicbKoi ради та виконавчого KoMiTeTy.

Виконус iншi обов'язки, покJIаденi на ньою мiським головою. Для
органiзацii виконання особливо важливоi роботи та оперативного реаryвання на
нестандартнi сиryацii в MicTi дJIя нього встаноыIюеться необмежений в часi

режим роботи.


