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Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та з метою удосконалення роботи виконавчого комітету  міської ради внести 

зміни до розпорядження міського голови від 24.02.2020 №44-ОД «Про розподіл 

обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, тимчасово 

виконуючими обов'язки заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та керуючим справами виконкому»: 

1.Виключити з обов’язків керуючого справами виконкому наступні 

абзаци: 

«Координує питання надання соціальних послуг дітям, сім’ям та молоді, 

соціального і правового захисту неповнолітніх, запобігання дитячій 

бездоглядності. Здійснює контроль за забезпеченням прав, свобод і законних 

інтересів молоді, жінок та дітей». 

 «Очолює: 

-призовну комісію». 

2.Виключити з обов’язків першого заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради наступні абзаци: 

«Очолює: 

-комісію у справах альтеративної (невійськової) служби». 

Включити до обов’язків першого заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради наступні абзаци: 

«Очолює: 

-призовну комісію». 

3.Включити до обов’язків тимчасово виконуючого обов’язки заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Самсоненко С.А. 

наступні абзаци: 

«Очолює: 

-комісію у справах альтернативної (невійськової) служби»; 



«Координує питання надання соціальних послуг дітям, сім’ям та молоді, 

соціального і правового захисту неповнолітніх, запобігання дитячій 

бездоглядності. Здійснює контроль за забезпеченням прав, свобод і законних 

інтересів молоді, жінок та дітей»; 

«Координує роботу і сприяє у виконанні покладених завдань Центру 

комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Конотопської міської 

ради».  

Виключити з обов’язків тимчасово виконуючого обов’язки заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Самсоненко С.А. 

наступні абзаци: 

«Забезпечує дотримання державних стандартів у сфері зайнятості 

населення, у тому числі розроблення пропозицій до обласних програм 

зайнятості, а також заходів щодо соціальної захищеності населення від 

безробіття та організовує їх виконання»; 

«Очолює комісію з проведення безплатного капітального ремонту жилих 

будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, що мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, членів загиблих військовослужбовців та прирівняних до них 

осіб». 

В другому абзаці виключити слова «зайнятості населення, праці та 

заробітної плати».  

4.Доповнити обов’язки тимчасово виконуючого обов’язки заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іноземцевої Т.Г. 

абзацами: 

«Забезпечує дотримання державних стандартів у сфері зайнятості 

населення, у тому числі розроблення пропозицій до обласних програм 

зайнятості, а також заходів щодо соціальної захищеності населення від 

безробіття та організовує їх виконання»; 

 «Забезпечує реалізацію державної політики в питаннях зайнятості 

населення, праці та заробітної плати». 

 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
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