Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Касьяненко Олена Василівна
1. Керуючий справами виконавчого комітету забезпечує виконання
повноважень, передбачених ст.ст. 27, 37-1, 38, 39 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" щодо:
централізованого тимчасового зберігання
архівних
документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших
правовідносин юридичних і фізичних осіб на території громади, та інших
архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;
забезпечення вимог чинного законодавства щодо розгляду звернень
громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форм власності;
статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на
відповідній території;
формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.
вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів,
мітингів,
маніфестацій
і демонстрацій;
здійснення
контролю
за
забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
зберігання документів Національного архівного фонду, що мають
місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на
території громади;
централізоване
тимчасове
зберігання
архівних
документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших
правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших
архівних документів, шо не належать до І Іаціонального архівного фонду;
підготовки і внесення у встановленому порядку до відповідних органів
виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами
України;
організації матеріально-технічного забезпечення діяльності міської
ради та її виконавчого комітету, організації взаємодії між управліннями,
відділами, службами виконавчого комітету та міської ради у здійсненні ними
повноважень;
утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної
первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;
забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної
первинної правової допомоги на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці;
розгляду письмових звернень про надання безоплатної первинної
правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх
компетенції, відповідно до закону;
надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо
порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної
первинної правової допомоги;
організації семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної
правової допомоги;
участі у здісненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб,
встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності";
організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через управління адміністративних послуг;
сприяння організації призову громадян на строкову військову та
альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці
молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних
(перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також
населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
забезпечення формування та ведення реєстру територіальної громади
відповідно до закону, державної реєстрації у встановленому порядку
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців
відповідно до закону.
вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання,
реєстрація актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських
(крім міст обласного значення) рад);
утворення служб у справах дітей.
2. Забезпечує підготовку, розгляд та прийняття рішень виконавчим
комітетом міської ради;
3. Планує роботу виконавчого комітету, контролює підготовку
матеріалів на розгляд засідань виконавчого комітету;
4. Забезпечує своєчасне доведення до відповідних управлінь, відділів,
підприємств, установ та організацій, посадових осіб та громадян рішень
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, організовує контроль
за їх виконанням.
6. Організовує та контролює питання ведення діловодства, правової
освіти у виконавчих органах міської ради.
Контролює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування.
Вживає заходів для забезпечення дотримання вимог Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» у виконавчому комітеті міської ради.
7. У межах своїх функціональних повноважень та повноважень,
наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:
відділу організаційної та кадрової роботи;
загального відділу;
юридичного відділу;
управління "Центр надання адміністративних послуг"

8. Очолює:
експертну комісію виконавчого комітету.
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