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



Заступник селищного голови з питань 
житлово – комунального господарства
ПЕРЦЕВА  ТЕТЯНА  ЛЕОНІДІВНА

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також в межах повноважень, рішень селищної ради, її Виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови.
2. Вирішує питання:
-   житлово-комунального господарства;
	 забезпечення належного функціонування об’єктів життєзабезпечення, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, інженерних мереж;
	 забезпечення поточних / капітальних ремонтів, реконструкцій об’єктів благоустрою та комунальної власності; належної експлуатації та утримання об’єктів комунальної власності; зовнішнього освітлення, регулювання чисельності безпритульних тварин; встановлення та експлуатації об’єктів         та засобів у сфері дорожнього руху;

 сприяння розвитку житлово-комунального господарства, упровадження енергозберігаючих технологій;
 здійснення контролю за підготовкою та проходженням опалювального сезону; розрахунками за енергоносії, а також за порядком оплати населенням, юридичними особами за  житлово-комунальні послуги;
 здійснення контролю за порядком формування та обгрунтованістю тарифів на житлово-комунальні послуги, а також за відповідністю їх якості встановленим тарифам;
 сприяння створенню ОСББ, домових, поквартальних комітетів, управителів житловими будинками;
 забезпечення роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійних, природних явищ , аварій, ліквідації їх наслідків;
	 управління комунальною власністю;
	 транспорту і зв'язку;
	здійснення заходів, пов’язаних із цивільним захистом;
	поводження з твердими побутовими відходами.

3. У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує та контролює роботу:
 - головних спеціалістів з питань житлово-комунального господарств, благоустрою, інфраструктури, управління комунальною власністю                             та цивільного захисту Кегичівської селищної ради;
	сектору з питань містобудування та архітектури;
	комунальних підприємств Кегичівської селищної ради. 

4.Координує спільну діяльність виконавчих органів ради та здійснює взаємодію з підприємствами різних форм власності, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства і життєзабезпечення населених пунктів Кегичівської селищної ради.
5.Здійснює заходи з питань, пов’язаних із володінням, користуванням         і розпорядженням органів місцевого самоврядування об’єктами комунальної власності.
6.Приймає участь в розробленні проєктів регуляторних актів та інших актів з питань, діяльність яких координує. Проводить перевірку таких актів. 
7.Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.
8.Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання місцевих програм з питань діяльності, за які відповідає та координує.
9.Очолює комісії, робочі групи, утворені за рішенням селищної ради,                  її Виконавчого комітету, за розпорядженням селищного голови відповідно           до напрямкам роботи, визначених даним розподілом повноважень.
10.В своїй діяльності підлеглий та підпорядкований безпосередньо селищному голові.
        11.У разі відсутності заступника селищного голови  з питань житлово – комунального господарства його функції виконує  перший заступник селищного голови.



