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


Перший заступник селищного голови 
КВОКА  ЛЮДМИЛА  ГРИГОРІВНА

  1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також в межах повноважень, рішень селищної ради, її Виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови.
          2.Вирішує питання:
          2.1. Соціальної політики, реформування системи соціального захисту населення;
2.2. Зайнятості населення, праці та заробітної плати;
2.3. Соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності                  та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2.4. Сім’ї, жінок, материнства і дитинства, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми;
2.5. Гендерної політики;
2.6. Молоді, фізичної культури та спорту;
	2.7. Освіти та науки,  захисту прав інтелектуальної власності;
          2.8. Забезпечення законності , правопорядку, прав і свобод громадян;
          2.9. Надання адміністративних послуг населенню;
2.10. Культури;
	2.11. Релігій і церкви;
	2.12. Охорони здоров'я.
          2.13. Благоустрою населених пунктів селищної ради. 
          3. Здійснює контроль за виконанням всіма навчальними закладами вимог щодо змісту, рівня, обсягу та якості освіти.
         4. Контролює виконання вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми          й підлітками територіальної громади повної загальної середньої освіти.
          5.Забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної у навчальних закладах. Подальшого впровадження державної мови в усі сфери суспільного життя Кегичівської територіальної громади.
         6.Вивчає потребу та вносе пропозиції до селищної ради щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм            та  здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, оздоровлення та відпочинку дітей, збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, розвитку фізичної культури та спорту. 
         7.Координує здійснення на території селищної ради військово-патріотичної роботи.
         8. Здійснює загальний контроль за організацією  виконання планів роботи селищної ради та Виконавчого комітету з відповідних напрямків діяльності, регіональних і галузевих програм. 
         9.Контролює за дотриманням безпечних умов і охорони праці                            у Кегичівській селищній раді.
         10.Забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань                та звіту про їх виконання.
11.Координує та контролює діяльність у сфері земельних відносин               та  у сфері економічного розвитку; діяльність колегії Відділу освіти, молоді         та спорту селищної ради.
12.У межах своїх функціональних повноважень спрямовує та контролює  діяльність структурних підрозділів селищної ради, її виконавчих органів           та закладів охорони здоров’я:
          відділу земельних відносин та економічного розвитку;
	відділу соціального захисту населення;
          Центру надання адміністративних послуг;
	відділу освіти, молоді та спорту;
          відділу культури;
Служби у справах дітей та сім’ї;
відділу господарського забезпечення та благоустрою селищної ради;
	територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
Комунальне некомерційне  підприємство Кегичівської селищної ради  «Центр первинної медико – санітарної допомоги»;
Комунальне некомерційне  підприємство Кегичівської селищної ради  «Кегичівська центральна районна лікарня».
          12. Очолює: координаційні ради, комісії та робочі групи за рішенням селищної ради та її Виконавчого комітету або розпорядженням селищного голови.
13. Має право другого підпису фінансових документів, договорів, платіжних документів, накладних, актів на приймання та передачу товаро-матеріальних цінностей тощо. 
14. Безпосередньо займається розробленням проєктів регуляторних               та інших актів.
15. Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.
16. В межах своїх повноважень взаємодіє з територіальними органами виконавчої влади, відповідними постійними комісіями селищної ради.
17. В своїй діяльності підлеглий та підпорядкований безпосередньо селищному голові.
18. У разі відсутності першого заступника селищного голови його функції виконує селищний голова.



