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1. Загальні положення

1.1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
відноситься  до  категорії  посадових  осіб  місцевого  самоврядування, є
підзвітним і підконтрольним міському голові, а з питань, що виносяться на
розгляд ради та за виконання яких на нього покладено контроль – секретарю
міської ради.

1.2.  Заступник  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
затверджується  за  рішенням  ради  на  строк  повноважень  ради  шляхом
відкритого голосування і виконує свої обов'язки до затвердження заступника
голови  ради  нового  скликання,  крім  випадків  передбачених  чинним
законодавством України.

1.3. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
працює на постійній основі; не може суміщати свою службову діяльність з
іншою посадою,  у тому числі  на громадських засадах  (крім викладацької,
наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою
діяльністю,  одержувати  від  цього  прибуток,  якщо  інше  не  передбачено
законом.

1.4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
може  бути  достроково  звільнений  з  посади  за  рішенням  ради,  за
результатами проведення голосування.  Питання про його звільнення може
бути внесено на розгляд ради на вимогу міського голови.

1.5.  Для  належного  виконання  покладених  обов'язків  заступник  міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради повинен знати:
Конституцію  України,  закони  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну
службу»  «Про  запобігання  корупції»  та  інші  закони  України  з  питань
організації  та  діяльності  органів  місцевого  самоврядування;  укази  та



розпорядження  Президента  України,  постанови  Верховної  Ради  України,
постанови  та  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України,  інші  підзаконні
нормативно  -  правові  акти,  що  регулюють  розвиток  відповідних  сфер
управління;  практику  застосування  чинного  законодавства  з  питань,  що
належать  до  його  компетенції;  засади  зовнішньоекономічної  політики
України, основи регіонального управління, основи управління персоналом;
основи  права,  політології  та  ринку  праці;  інструкцію  з  діловодства  у
відповідному  органі  місцевого  самоврядування;  основи  психології,
економіки, фінансів;  правила внутрішнього трудового розпорядку; правила
ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні
програми роботи на комп'ютері.

2. Завдання, обов'язки та повноваження.

2.1.  Забезпечує  виконання положень Конституції  України,  Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов
Верховної  Ради  України,  актів  Президента  України,  Кабінету  Міністрів
України  при  здійсненні  повноважень  виконавчими  органами  Лиманської
міської  ради  щодо  забезпечення  комплексного  розвитку  житлово-
комунального  господарства,  впровадження  нових  форм  його  утримання
розроблення  та  реалізації  програм,  перспективних  планів  і  прогнозів
соціально-економічного  розвитку  громади  з  питань  житлово-комунального
господарства, виконання заходів з питань підготовки житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період, управління комунальною
власністю,  розвитку  мережі  доріг,  наповнення  місцевого  бюджетів,
підготовку  і  подання  на  затвердження  ради  відповідних  місцевих
містобудівних  програм,  генеральних  планів  забудови  населених  пунктів,
іншої містобудівної документації. 
2.2. Організовує взаємодію виконавчого комітету Лиманської міської ради та
підпорядкованих  комунальних  підприємств  з  підприємствами
водопостачання  та  водовідведення,  теплопостачання,  підрозділів
електропостачання та газопостачання, що обслуговують населення громади.
2.3.  Вносить  пропозиції  щодо  формування  бюджету  житлово-комунальної
сфери громади, будівництва об’єктів комунального призначення.
2.4.  Вносить  пропозиції  з  питань  приймання-передачі  до  комунальної
власності  громади  відомчих  об’єктів  ЖКГ,  закриття  неефективно  діючих
комунальних підприємств, створення ОСББ.
2.5.  Забезпечує  підготовку  та  внесення  пропозицій  щодо  капітального
будівництва об’єктів комунальної власності.



2.6.  Координує  та  контролює  виконання  програм  з  розвитку  житлово-
комунального господарства.
2.7.  Координує  заходи  щодо  залучення  на  договірних  засадах  коштів
підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм  власності,
розташованих на території громади. 
2.8. Бере участь у роботі погоджувальної комісії з питань регулювання цін і
тарифів на житлово-комунальні послуги для населення Лиманської ОТГ.
2.9.  Організовує  роботу  щодо  здійснення  власних  та  делегованих
повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі
житлово-комунального  господарства,  архітектури,  будівництва,
пасажирських  перевезень,  транспорту,  визначених  Законом  України  “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”  та  іншими  нормативно-правовими
актами.
2.10  Відповідає  за  організацію  та  проведення  конкурсів  на  автобусних
маршрутах загального користування.
2.11.  Забезпечує  реалізацію  державної  й  регіональної  політики  у  сфері
управління майном, захисту майнових прав територіальної громади.
2.12  Здійснює  аналіз  стану  містобудування,  реалізації  та  дотримання
генерального  плану  населених  пунктів  громади,  іншої  містобудівної
документації;
2.13 Координує роботу щодо:
-  обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов;
- розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до
комунальної власності;
-  підготовки  та  внесення  на  розгляд  міської  ради  пропозицій  з  питань
містобудування щодо програм соціально-економічного розвитку громади та
проектів місцевого бюджету;
- розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів.
2.14  Організує  та  надає  на  розгляд  міської  ради  відповідні  містобудівні
програми.
2.15.  Здійснює  контроль  щодо  реалізації  прав  територіальної  громади,
пов’язаних  з  володінням,  користуванням  і  розпорядженням  об’єктами
підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним
законодавством.
2.16.  Погоджує  призначення  керівників  підконтрольних  комунальних
підприємств  та  установ,  вносить  міському  голові  пропозиції  щодо
продовження або розірвання контракту.



2.17. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення
громадян.
2.18. Здійснює контроль за діяльністю та координацію роботи:
- відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Лиманської міської ради;
-  відділу  містобудування  та  архітектури виконавчого  комітету  Лиманської
міської ради;
- КП «Лиманський «Зеленбуд»;
- КП «Лиманська СЄЗ»;
- КП «Центр безпеки».
2.19.  Відповідає  за  підготовку  проектів  рішень  міської  ради,  виконавчого
комітету,  розпоряджень  міського  голови  в  межах  обов'язків,  пов’язаних  з
виконанням  завдань,  покладених  на  підпорядковані  виконавчі  органи
Лиманської  міської  ради,  інших документів  (листів,  інформацій,  звернень,
тощо),  вживає  вичерпних  заходів  щодо  врегулювання  розбіжностей  між
розробниками проектів  документів,  узгоджує,  візує  та  вносить  на  розгляд
міського голови доопрацьовані документи. 
2.20. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на
виконання  вимог  законів  України,  актів  Президента  України,  Кабінету
Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.
2.21. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
для виконання покладених завдань має право:
-  за  дорученням керівництва ради представляти  раду в органах  державної
влади,  органах  місцевого  самоврядування,  підприємствах,  установах  та
організаціях з питань, що належать до його компетенції;
- одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на нього завдань;
-залучати  фахівців  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ та організацій (за  погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його
компетенції;
-  вимагати  якісного  та  у  повному  обсязі  виконання  працівниками
виконавчого комітету ради посадових обов'язків.

3. Відповідальність
Заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів

ради  несе  відповідальність  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  за



невиконання  чи  неналежне  виконання  посадових  завдань  та  обов'язків,
порушення  норм  етики,  поведінки  посадової  особи  органу  місцевого
самоврядування та обмежень, пов’язаних із проходженням служби в органах
місцевого самоврядування.

Начальник відділу
з питань кадрової роботи     _______________  Олена КОРОВЧЕНКО

З посадовою інструкцією ознайомлена:

_______________               _______________           Ірина СИРОВАТСЬКА
         (дата)                                                        (підпис)                                            


