ЛОЗIВСЪКА МIСЪКА РАДА XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
РОЗПОРЯД}КЕННЯ

МIСЪКОГО ГОЛОВИ
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Про внесення змitl до розllоря/lжеIlня
мiського голови вiд 16.0l .2017 ЛЪ l3
.,Про розподiл обов'язкiв>>
Керуточись

пп. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону УкраТни uПро

самоврядування в YKpaiHi>>, в зв'язку з кадровими змiнами:

мiсцеве

2 <розподiл обов'язкiв мiж мiським
головоlо, секретарем MicbKoT ради, першим заступником мiського 1оJIови,
застуIIниками мiського голови та керуIочим справами виконавчого
KoMiTeTy
MicbKoT ради) розпорядження мiського голови вiд 1б.01 .2о17
JVl l3
1, Внести змiни до додатку

<IIро розподliл обов'язкiв>
1,1. Роздi ли 6,7, 8 вважати вiдповiдно
роздliлами 7, 8, 9.
1.2. Роздiл б виклас.ги в новiй
редакцiТ, а саме:
:

Заступник мiського голови
КоРПАН оле ксiй f[е,гп ович

<б.

6.1. Вирiшус питаI]ня:

6,1,1, Забезпечення реалiзацiТ державноi полiтики та повноважень
виконавчого KoMiTeTy та старостинських округiв.
6,|,2, Розвитку по енцiалу старостиtIських округiв ЛозiвськоТ MicbKoT
урахуванням нацiонально-культурних, соцiально-економiчних,
демографiчниХ та iнших особливостей населених пунктiв.
6,1.3. Вивчення Ilотреби та внесення пропозицiй
до MicbKoT Ради щодо
удосконалеFIня обслуговування населення ЛозiвськоТ MicbKoT об'сднаноТ
територiальноТ громади (далi
- Лозiвська MicbKa ОТГ), розмiщення органiв
мiсцевого самоврядування та державних органiв на територii
старостинських
округiв.
6,1,4, Забезпечення в межах своТх повноважень виконання
старос'ами
(виконуючими Тх обов'язки) КонститучiТ та законiв
УкраТни на територiТ
Лозiвськоi Mi ськоТ об' еднаноТ територi ал ьноi громади.

Ради з

6.1.5. Подальшого впровадження та вдосконалення

процедIури

при€днання територiальних громад Лозiвського району XapKiBcbKoT областi
ло ЛозiвськоI MicbKoT ОТГ.
6.1.6. ЗабеЗпечення реалiзацii державноi полiтики та повIIоважеIJь
виконавчого KoMiTeTy вiдповiдно до Закону Украiни <Про добровiльне
об' еднання територiальних громад).
6.|.]. Вивчення потреби та вIfесеннЯ пропозицiй до MicbKoT Ради щодо
фiНаНСУвання та матерiально-технiчного забезпечення /Iля виконання
ПРОГРаМ Та зДiЙснення заходiв, спрямованих на полiппrення становишIа
СеЛИU{ Та Сiл ЛозiвськоТ MicbKoT ОТГ, соцiально-економi.rного розIrитку
сiльських територiй.
6.1.8. Вдосконалення спiвпрацi старост старостинських округiв
ЛОЗiвськоi MicbKoT ради (виконуrочими Тх обов'язки) з iншими структурними
ПiДРОЗДiлами MicbKoi ради, державними органами та органами мiсцевого
самоврядування.
6.1.9. Органiзацii виконання планiв роботи виконавчого KoMiTeTy з
вищезгаданих питань, мiсцевих галузевих програм.
6.1.10. органiзацii виконання планiв роботи MicbKoi ради та
ВИконаВчого KoMiTeTy з вiдповiдних напрямкiв дiяльностi, регiональних i
галузевих програм.
б.2. Сприяс, координус та контролtос дiяльнiсть:
- СТаросТ (виконуючих Тх обов'язки) старостинських округiв ЛозiвськоТ
MicbKoT ради;
- ВiДДiЛУ По забезпеченнtо дiяльностi старостинських округiв
ЛозiвськоТ MicbKoT ради.
6.3. Координус дiяльнiсть:
- координацiйних рад, робочих груп.
6.4. У МеЖах своТх гIовноважень взаемодiс з вiддiлами та управлiннями
MicbKoT РаДИ, територiальними органами виконавчоТ влади, вiдповiдними
постiйними комiсiями MicbKoi ради.
6.5. В СВОТй дiяльностi пiдлеглlий та пiдпорядкований безпосередньо
MicbKoMy головi>>.
1.З. Роздiл 9 викласти в наступнiй редакrцiТ:
<9.

Порядок взасмозамiнностi.

Порялок взасмозамiнностi мiського гоJlови' секретаря мiськоi ради,
rrершого заступника мiського голови, заступникiв мiського голови та
керуючого справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoT Ради на перiод
вiдсутностi:
Зеленський С.В., мiський

голова
Ради

мiського голови
- Зеленський С.В., мiський голова

заступник

- Зеленський С.В., мiський голова

Коба с.о., секретар MicbKoT

Жидков о.м., перший
мlського голови

- Жидков 1.1VI., перший заступllик

Крикун В.В., заступник
голови

мiського

- Хtидков О.М., перrrrий заступник
Mlcbкot,o голови

Кушнiр IO.B., керуючий справами

Барановський В.Я., заступник

-

мlського гоJrови

викоI]авчого KoMiTeTy MicbKoT ради

Корпан О.П., заступник
мlського голови

- Kylшllip IO.B., керуючий справами
викоI]авчого KoMiTeTy мiськоi рали

Кушlнiр [1.1}., керуючий справами

-

виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради

мlського голови))

Жилков О.М., перший заступник

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаIо за собою

NIiський
Кчшнi

4

С.В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
о.М.Жид
о.С.Степаlrова

Н.Ю.Мiшуто
З розпорядженням ознайомленt:

с.о.

в.я
В.В.Крикун
О.П.Корпан

IIа

