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 і реалізує основні питання гуманітарної та соціальної
політики в місті в галузі науки, освіти, культури, охорони здоров'я, молоді і
сім'ї, дітей, фізичної культури і спорту.
Здійснює управління цими структурами в місті, сприяє зміцненню
їх матеріально-технічної бази, створенню освітніх, культурних, медичних,
реабілітаційних, фізкультурно-оздоровчих, молодіжних, дитячих та інших
центрів.
Організовує і координує роботу з розробки та реалізації програм
культурного розвитку, залучення підприємств, організацій і установ, незалежно
від форм власності, до участі в культурному обслуговуванні населення.
Координує роботу відповідних структур з питань опікунства і
піклування, розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового
способу життя. Сприяє створенню і діяльності благодійних фондів,
контролює питання надання гуманітарної допомоги.
Організовує роботу з молоддю, творчою інтелігенцією.
Спрямовує, координує та контролює роботу управлінь освіти і науки,
культури, у справах сім'ї, молодіжної та гендерної політики, департаменту
соціальної політики, міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді,
служби у справах дітей, комітету фізкультури і спорту, міських закладів
охорони здоров'я, відділу з питань охорони культурної спадщини.
Забезпечує взаємодію з міською державною санітарною станцією,
товариствами охорони пам'яток історії та культури, Червоного Хреста,
засобами масової інформації.
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:

місті ;

з питань перейменування вулиць та встановлення пам’ятних знаків в

-

опікунської;

-

експертної;

-

у справах дітей;

-

з питань захисту прав дитини;

з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та
протидії торгівлі людьми;
з питань усунення конфліктів між жителями міста та громадянами
іноземних держав;
з фінансування програм молодіжних громадських організацій з
міського бюджету;
-

з міської премії ім. Івана Франка в галузі літератури та журналістики;

з реалізації Програми розвитку і функціонування української мови у
місті на 2009-2011 роки;
-

координаційної ради з питань літнього оздоровлення дітей;

-

з питань правової освіти населення;

-

боротьби з ВІЛ-СНІДом і туберкульозом;

-

комітету доступності;

з питань
тютюнопаління.

профілактики

явищ

наркоманії,

алкоголізму,

Проводить у виконавчому комітеті міської ради і за місцем проживання
прийом громадян з особистих питань, а також бере участь в "прямих лініях".
На період відсутності керуючого справами виконавчого комітету
міської ради А. Лиса виконує його обов’язки.

