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Додаток  
до розпорядження селищного голови
03  березня  2021 року      № 67   ______________________________ 



Секретар селищної ради
 БУДНИК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

     1. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради                        за пропозицією селищного голови. 
    2. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність          з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту)                             або підприємницькою діяльністю.
    3. Секретар селищної ради:
    1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови;
    2) 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; відповідає за підготовку розпорядження селищного голови про скликання сесії ради;
   3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування          в Україні»;
   4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;
   5) відповідає за правильність записів у протоколі засідань сесії ради; 
   6) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 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;
    7) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
    8) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;
   9) організує за дорученням селищної ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів         та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  10) забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  11) здійснює інші повноваження, визначені рішеннями селищної ради,              її Виконавчого комітету.
   4. Повноваження секретаря  селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням селищної  ради.
   5.У межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у галузі політико-ідеологічної сфери, налагодженні та ефективному здійсненні політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, вирішенні інших питань суспільно-політичного життя громади.
     6.Вирішує питання:
     6.1. Забезпечення,  в межах своїх повноважень, виконання старостами Конституції та законів України, рішень селищної ради, її Виконавчого комітету. 
     6.2.Сприяє, координує та контролює діяльність  старост населених пунктів Кегичівської селищної  ради.
     7. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при селищній раді.
     8. Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.
     9. У разі відсутності секретаря Кегичівської селищної ради його повноваження здійснює  селищний  голова.


