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ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВ′ЯЗКИ 
Секретаря Кремінської міської ради 
Колесніченко Л.В. 


	Загальні положення
Секретар міської ради працює на постійній основі, обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови.  У разі відсутності міського голови здійснює його повноваження з питань діяльності міської ради, а саме:

- забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста Кремінна, селищ Житлівка, Червона Діброва та Стара Краснянка додержання Конституції України та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
-  координує роботу з виконання та впровадження рішень Кремінської міської ради та її виконавчого комітету у сфері     життєдіяльності міста та громади;
- скликає сесії ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесій ради, а також про питання , які виносяться на розгляд ради.
- забезпечує дотримання  встановлених норм при  здійсненні  державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності ;
 	 У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про звернення громадян», іншими законами та нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток громади, а також керується рішеннями місцевих органів самоврядування, регламентами міської ради та виконавчого комітету, даними функціональними обов′язками.
	
2. Завдання та обов′язки
У межах повноважень, визначених чинним законодавством секретар міської ради

здійснює:
підготовку висновків і пропозицій з питань адміністративно-територіального поділу території міської ради;
	розробку  проектів нормативно-правових та регуляторних актів та проведення іх експертизи;
контроль за виконанням регламенту міської ради;
контроль за виконанням міською радою власних повноважень;
взаємодію з правоохоронними органами;
	розгляд звернень громадян в установленому чинним законодавством порядку;
забезпечує:
1) своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення;
2) офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів , підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
3) зберігання офіційних документів, пов′язаних з місцевим самоврядуванням Кремінської територіальної громади;
4) доступ до офіційних документів осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
5) за дорученням міського голови вирішення питань, пов′язаних з діяльністю ради та її органів
6) здійснення  державної регуляторної політики  у сферы  господарської діяльності
координує:
	діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення;
	діяльність  комісії міської ради  з питань реалізації державної регуляторної політики ;
	роботу з питань запобігання корупційним проявам у виконавчих органах міської ради; 

роботу громадської ради;
	роботу вуличних комітетів.
 сприяє:
	організації виконання  рекомендацій комісій ради;

депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організовує:
підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
контроль за виконанням рішень ради;
	за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів , пов′язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;	
3. Права.

Секретар міської ради має право:
1) представляти орган місцевого самоврядування в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції та визначених повноважень;
2) вести ділове листування з органами виконавчої влади, райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями в межах своїх повноважень;
3) у встановленому порядку отримувати від  органів виконавчої влади, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні відомості, статистичні дані, інформації, звіти, що стосуються питань, які належать до його повноважень;

4. Відповідальність.
Секретар міської ради несе відповідальність:
	за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та функціональних обов′язків;

за бездіяльність або невикористання наданих йому прав;
за порушення норм етики поведінки державного службовця;
за порушення норм та обмежень, пов′язаних з прийняттям на державну службу та її проходження.

5. Взаємодія.

	Секретар міської ради у процесі виконання покладених на нього обов′язків в межах своїх повноважень взаємодіє:
- з заступниками міського голови, керуючим справами       виконавчого комітету ради;
	зі структурними підрозділами апарату виконавчого комітету міської ради;

з сільськими, селищною, районною та обласною радами;
з керівниками установ, підприємств та організацій, які знаходяться на території міської ради;
з депутатським корпусом Кремінської міської ради;
з державними установами, організаціями;
з іншими установами, підприємствами та організаціями в межах чинного законодавства.

6. Кваліфікаційні вимоги.
 
Наявність вищої освіти, стажу роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3-х років,  або стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

 Секретар міської ради 					Л.В.Колесніченко

З функціональними обов′язками
ознайомлений:  

