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РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим
справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Міський голова, секретар міської ради, заступники міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий
справами (секретар) виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради:
1. Забезпечують виконання Конституції та законів України, актів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчого
комітету, розпоряджень міського голови. Здійснюють повноваження
міської ради, її виконавчого комітету за відповідними напрямами
діяльності.
2. Згідно з розподілом обов'язків відповідають за організацію
роботи щодо:
2.1 розробки проектів нормативно - правових актів: рішень
міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;
2.2 підготовки питань для розгляду на нарадах, засіданнях
виконавчого комітету, сесіях міської ради; внесення пропозицій
стосовно порядку денного цих заходів;
2.3 організації виконання прийнятих рішень; розгляду зауважень,
пропозицій депутатів, депутатських звернень, запитів, запитань;

2.4 координації заходів з виконання бюджету, державних,
регіональних, місцевих програм соціально-економічного розвитку та
екологічних програм;
2.5 взаємодії відділів, управлінь та інших виконавчих органів
міської ради з суб'єктами господарювання відповідно до наданих
повноважень;
2.6 забезпечення публічності
виконавчого комітету за напрямами;
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2.9 виконання заходів, пов'язаних з проведенням свят,
ушануванням пам'ятних та ювілейних дат у відповідних галузях, у
тому числі внесення пропозицій про відзначення міськими нагородами
громадян, суб'єктів господарювання, трудових колективів,
3. Очолюють відповідно до повноважень комісії, групи, штаби,
служби, ради, комітети, створені рішеннями міської ради, її
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, підписують
(затверджують) протоколи їх засідань.
4. Мають право підписувати листи від імені виконавчого комітету
з питань, що належать до їх компетенції згідно з цим рішенням.
5. Засвідчують документи з фінансових та інших питань,
вирішення яких належить до компетенції підпорядкованих їм
виконавчих органів ради та, які завіряються печатками міської ради, її
виконавчого комітету.
6. Погоджують розпорядження підпорядкованих виконавчих
органів ради, контролюють хід ліквідації та реорганізації підприємств,
закладів, установ комунальної власності.

