
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ 

  

Забезпечує виконання Законів України, Указів і Розпоряджень 

Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, рішень обласної і міської рад, виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень голови облдержадміністрації і міського голови, рекомендацій 

постійних комісій міської ради. 

Здійснює керівництво комунальним і житлово-експлуатаційним 

комплексом міста та роботою підприємств транспорту і зв'язку. 

Веде питання роботи житлово-комунальних підприємств міста, 

автомобільного транспорту, зв′язку міста. 

Формує пропозиції щодо застосування тарифної політики. 

Здійснює керівництво реформуванням житлово-комунального 

господарства. Контролює питання створення і діяльності об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 

Здійснює організаційну роботу з благоустрою, освітлення, озеленення, 

санітарного стану, впорядкування парків, озер, інших зон масового відпочинку 

населення міста. 

Здійснює фінансово-економічний аналіз господарської діяльності 

підприємств комунальної сфери міста. 

Бере участь в розробці проектів капітального ремонту, реконструкції та 

спорудження об'єктів благоустрою і житлово-комунального призначення, 

вирішенні питань матеріально-технічного постачання, розвитку виробничих 

баз. 

Спрямовує, координує та контролює роботу управління житлово-

комунального господарства, відділу транспорту і зв'язку, комунальних 

підприємств. 

Забезпечує взаємодію з підприємством району електричних мереж, 

управлінням газового господарства, міським відділенням державної 

автомобільної інспекції, державної міжрайонної інспекції екологічної безпеки, 

підприємствами зв'язку. 

Вносить пропозиції до положень, посадових інструкцій та штатних 

розписів, а також з добору та заміни кадрів у підпорядкованих структурних 

підрозділах. Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих 

структурних підрозділів. 



Є головою і організовує роботу комісій, рад і комітетів: 

- міської евакуаційної; 

- з обстеження і надання дозволу на підключення малоповерхових 

будинків до водопровідно-каналізаційних мереж; 

- комітету з питань проведення конкурсів на перевезення пасажирів на 

міських автобусних маршрутах; 

- з  питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну 

власність територіальної громади міста; 

- з обстеження технічного стану будинків в місті; 

- з питань безпеки дорожнього руху та влаштування  об'єктів 

транспортної інфраструктури; 

- з розподілу коштів  міського Фонду охорони навколишнього 

природного середовища; 

- з демонтажу  незаконно встановлених  літніх торгових  майданчиків, 

стаціонарних малих архітектурних форм, гаражів на захоплених (зайнятих) 

земельних ділянках на території міста; 

- з обстеження  технічного стану  відомчого житлового фонду, що 

перебуває  у сфері управління Міністерства оборони України; 

- Державної надзвичайної міської  протиепізоотичної; 

- міжвідомчої з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів 

від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання; 

- з проведення огляду-конкурсу на кращий будинковий, територіальний 

комітет, краще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. 

Проводить у виконавчому комітеті міської ради і за місцем проживання 

прийом громадян з особистих питань, а також бере участь в "прямих лініях". 

Надає всебічну допомогу  в діяльності виконкому Угорницької сільської 

ради. 

На  період  відсутності  першого заступника міського голови З.Фітеля 

виконує його обов′язки. 

 


