
22 
 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  29 серпня 2019 року                                                                             №  80 

м. Помічна 
 
Про внесення змін до рішення  
виконкому міської ради від  
30.11.2017 року № 611 «Про  
розподіл обов'язків між міським  
головою, секретарем міської ради,   
заступниками керуючим справами  
виконкому» 
  
         З метою ефективної діяльності  апарату ради та її виконавчих органів, 

керуючись  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради     в и р і ш и в: 

1.  Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 30.11.2017 року 

№ 116 «Про розподіл обов'язків  між міським головою, секретарем міської 

ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) 

виконкому», а саме Розділ ІІІ Заступник міського голови  (з питань соціальної 

сфери) викласти в новій редакції: 

Заступник міського голови  (з питань соціальної сфери) 

1. Питання освіти, медицини, культури та соціального захисту населення  

міста, робота з молоддю. 

2. Робота з ветеранськими організаціями міста. 

3. Робота з питань охорони праці, у справах чорнобильців, учасників  

АТО, ООС. 

4. Питання зв'язку, торгівлі, транспорту та побутового обслуговування. 

5. Відповідальний за роботу громадської інспекції у справах неповнолітніх  

міськвиконкому. 

6. Поліція, питання законності і правопорядку, громадські формування з  

охорони громадського порядку. 

7. Здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  

управління житловим фондом. 

8. Питання соціально-економічного розвитку, планування та обліку згідно  

функціональних обов'язків. 
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9. Здійснює контроль заходів щодо розширення та вдосконалення 

мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування. 

10. Здійснює контролю за дотриманням законодавства щодо захисту 

прав споживачів. 

11. Координатор  з питань здійснення заходів у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.  

12. Виконує повноваження служби у справах дітей на території громади. 

 13. Організація розгляду заяв та звернень громадян згідно 

функціональних обов'язків. 

14.  Здійснює прийом громадян.» 

 
 

 

 

Міський голова                                                                                Антошик М.М. 
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