
 

 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                      

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 лютого 2021 р. №37. 

Про внесення змін в рішення виконкому №135  

«Про затвердження розподілу основних обов’язків  

між міським головою, секретарем міської ради,  

заступниками міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради та секретарем виконавчого  

комітету» від 22 грудня 2020 р.  

 

            Внести рішення виконкому №135 «Про затвердження розподілу 

основних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 

секретарем виконавчого комітету» від 22 грудня 2020 р. такі зміни: підпункт 1.2 

пункту 1 викласти в новій редакції:   

«1.2.Секретар міської ради Залевська Л.М.»: 

1.2.1.У випадку відсутності чи неможливості виконання своїх функцій міським 

головою виконує повноваження міського голови. 

1.2.2.Здійснює повноваження міського голови у випадку, передбаченому 

частиною першою ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» . 

1.2.3.Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє 

депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце 

проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради. 

1.2.4.Веде засідання  ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 

частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

1.2.5.Організовує роботу зі складання планів роботи міської ради з основної та 

регуляторної діяльності й контролює їх виконання. 

1.2.6.Організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд 

ради. 

1.2.7.Інформує депутатів про час і місце проведення сесії міської ради та 

питання, які передбачаються внести на розгляд сесії. 

1.2.8.Забезпечує оформлення протоколів сесій міської ради. 

1.2.9.Здійснює розроблення та підготовку проектів нормативних – правових 

актів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, проводить 

експертизу проектів таких актів. Зауваження до проекту документу візує з 

припискою «Із зауваженнями» та викладає письмово; зауваження подаються 

міському голові разом з проектом документу. 



1.2.10.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 

організовує хід їх виконанням, забезпечує 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. 

1.2.11.Забезпечує гласність роботи міської ради; організовує обговорення 

громадянами проектів рішень міської ради з важливих питань місцевого життя, 

вивчення громадської думки, оприлюднення проектів рішень та рішень ради 

шляхом розміщення їх на сайті міської ради.  

1.2.12.Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою 

міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у 

встановленому порядку. 

1.2.13.Завіряє і видає копії рішень міської ради, підписує листи, довідки, що 

стосуються діяльності ради, виконавчого комітету. 

1.2.14.У разі відсутності міського голови (відпустка, хвороба, інше), секретар 

ради має право першого підпису щодо розпорядження рахунками, підписання 

платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. 

1.2.15.За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших 

комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій. 

1.2.16.Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень. 

1.2.17.Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення 

заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до 

органів державної влади і місцевого самоврядування. 

1.2.18.Забезпечує депутатів необхідною інформацією; вживає заходів щодо 

реалізації зауважень виборців. 

1.2.19.Організовує навчання депутатів міської ради. 

1.2.20. Подає в межах своїх повноважень пропозиції, щодо призначення на 

посади, звільнення з посад та переміщення працівників апарату ради та її 

структурних підрозділів. 

1.2.21. Здійснює узагальнення критичних зауважень і пропозицій виборців, 

депутатів, розробляє і подає проекти заходів по їх виконанню на розгляд 

виконкому міської ради. 

 1.2.22.Організовує взаємодію виконавчих органів міської ради з політичними 

партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями, рухами, координує 

роботу за додержанням на території міської ради законодавства України про 

свободу совісті та релігійні організації.  

1.2.23.Здійснює координацію партнерських відносин з українськими та 

зарубіжними містами.  

1.2.24.Забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом в місті.  

1.3.25.Веде особистий прийом громадян згідно затвердженого графіку. 

1.2.26.Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, 

пов'язані з діяльністю ради та її органів». 

 

Міський голова                                              А.І.Гук                                    

 

 

 

 


