
   
                                                                                             

УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 27.03.2018 року  № 32 

м. Кам’янка 

 

Про затвердження Посадових  

інструкцій працівників 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 
 

  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказу 

Головного управління державної служби України від 29.12.2009 № 406 «Про 

затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових 

осіб місцевого самоврядування», рішення Кам’янської міської ради від 29 

грудня 2017 року № 2-25 «Про утворення та затвердження структури 

виконавчих органів Кам’янської міської ради»: 

  

  виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

1. Затвердити:  

1.1. Посадову інструкцію міського голови (додаток 1). 

1.2. Посадову інструкцію  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (додаток 2). 

1.3. Посадову інструкцію  секретаря міської ради (додаток 3). 

1.4. Посадову інструкцію  керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету (додаток 4). 

1.5. Посадову інструкцію начальника відділу фінансів (додаток 5). 

1.6. Посадову інструкцію провідного спеціаліста відділу фінансів (додаток 

6). 

1.7. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії відділу фінансів (додаток 

7). 



1.8. Посадову інструкцію начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головного бухгалтера (додаток 8). 

1.9. Посадову інструкцію провідного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку та звітності (додаток 9). 

1.10. Посадову інструкцію провідного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку та звітності (додаток 10). 

1.11. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності (додаток 11). 

1.12. Посадову інструкцію начальника відділу житлово-комунального 

господарства, будівництва та інвестицій (додаток 12). 

1.13. Посадову інструкцію провідного спеціаліста відділу житлово-

комунального господарства, будівництва та інвестицій (додаток 13). 

1.14. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії відділу житлово-

комунального господарства, будівництва та інвестицій (додаток 14). 

1.15. Посадову інструкцію начальника реєстраційного відділу, державного 

реєстратора (додаток 15). 

1.16. Посадову інструкцію державного реєстратора реєстраційного відділу 

(додаток 16). 

1.17. Посадову інструкцію провідного спеціаліста реєстраційного відділу 

(додаток 17). 

1.18. Посадову інструкцію начальника відділу земельних відносин та 

екології (додаток 18). 

1.19. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії відділу земельних 

відносин та екології (додаток 19). 

1.20. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії відділу земельних 

відносин та екології (додаток 20). 

1.21. Посадову інструкцію начальника відділу освіти, культури, молоді та 

спорту (додаток 21). 

1.22. Посадову інструкцію начальника відділу організаційно-кадрової 

роботи (додаток 22). 

1.23. Посадову інструкцію провідного спеціаліста (кадри) відділу 

організаційно-кадрової роботи (додаток 23). 



1.24. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії (юрист) відділу 

організаційно-кадрової роботи (додаток 24). 

1.25. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії (секретар) відділу 

організаційно-кадрової роботи (додаток 25). 

1.26. Посадову інструкцію спеціаліста 1-ї категорії (з інформаційного 

забезпечення) відділу організаційно-кадрової роботи (додаток 26). 

1.27. Посадову інструкцію діловода відділу організаційно-кадрової роботи 

(додаток 27). 

1.28. Посадову інструкцію касира відділу організаційно-кадрової роботи 

(додаток 28). 

 

2. Керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради Щербак Ю.І. 

довести до відома працівників виконавчого комітету  Кам’янської міської ради 

їх посадові інструкції під особистий підпис.  

 

 

Міський голова                                                                         В.І.Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32  

Міський голова 

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади 
(добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох 
населених пунктів), міста. 

1. Міський голова керує роботою міської ради і її виконавчого комітету 

відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

спрямовує її на виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України. 

2. Міський голова координує та контролює діяльність секретаря міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 

працівників апарату виконкому. 

3. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів. 

4. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у 

відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності. 

5. Скликає сесії, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і 

головує на пленарних засіданнях ради. 

6. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально- 

економічного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, 

місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, 

що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет 

та звіти про їх виконання. 

7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та 

інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 

8. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання. 

9. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її 

виконавчого комітету. 

10. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та їх об’єднань. Веде особистий прийом громадян. 

11. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів та інших органів 

місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємств, установ, які 

обмежують права та інтереси територіальної громади. 

12. Видає розпорядження в межах своїх повноважень. 

13. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 

13. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

Відає питаннями: 

- роботи комунальних підприємств міста; 

- постійних комісій міської ради; 
- охорони природи та навколишнього середовища. 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 
Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

1. Заступник  міського  голови з  питань  діяльності  виконавчих  органів 

ради  в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, 

постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 

Президента України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», регламентами роботи міської ради та виконавчого комітету, 

відповідними рішеннями міської ради та її виконавчого комітету. 

2. Основним завданням заступника міського голови є вирішення в 

установленому законом порядку питань щодо соціально-економічного 

розвитку, комунальної власності, благоустрою, будівництва, житлово- 

комунального господарства, інших питань на території міської ради.  

3. Забезпечує виконання державної та регіональної політики в сферах 

соціально-економічного розвитку, будівництва, архітектури, благоустрою, 

охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та 

водопостачання міста. 

4. Здійснює роботу по підготовці проектів цільових програм з питань 

комунальної власності, благоустрою, архітектури, будівництва, розвитку 

житлово-комунального господарства, подає на розгляд ради і після 

затвердження забезпечує координацію роботи та контроль за їх виконанням. 

5.  Забезпечує реалізацію державної та регіональної політики у сфері 

управління майном комунальної власності територіальної громади міста, 

управління об’єктами житлово-комунального господарства, належне їх 

утримання та ефективну експлуатацію, надання необхідного рівня та якості 

житлово-комунальних послуг населенню. 

6. Координує та здійснює контроль за роботою суб’єктів підприємницької 

діяльності та утримання об’єктів нерухомого майна юридичних та фізичних 

осіб. 

7. Координує роботу по розширенню житлового будівництва, сприяє 

створенню  і діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних житлових 

будинків, житлово-будівельних та гаражних кооперативів, кооперативів по 

газифікації, водопостачанню, стоянок автомобілів та припаркування. 

8. Сприяє розвитку усіх форм торгівлі, побутового обслуговування та 

громадського харчування, здійснює контроль за роботою цих об’єктів. 

9. Забезпечує дотримання і виконання вимог житлового законодавства. 

10.  Координує роботу комунальних підприємств міста, забезпечує контроль за 

їх фінансово-господарською діяльністю, заслуховує звіти про їх роботу. 

11. Вживає заходів щодо забезпечення дитячих закладів, населення, 

електроенергією, газом, теплопостачанням, вирішує питання водопостачання, 

водовідведення та якістю надання цих послуг. 
12.   Вирішує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження 

побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин. 



13.  Сприяє в організації роботи з благоустрою міста, здійснює контроль за 

станом благоустрою та санітарної очистки на землях загального користування, 

організовує озеленення, охорону зелених насаджень і водойм, створює місця і 

умови для відпочинку громадян, екологічної безпеки, раціонального 

природокористування. 

14. Координує виконання робіт з утримання в належному стані кладовищ, 

інших місць поховання та їх охорони. 

15. Забезпечує ведення обліку та реєстрації нежилих приміщень, об’єктів 

нерухомого майна усіх форм власності, вносить пропозиції щодо використання, 

нежилих та  безгосподарських приміщень для задоволення потреб 

територіальної громади. 

16. Координує роботу міського транспорту, зв’язку та таксі. 

17. Здійснює прийом громадян, розглядає скарги згідно своїх функціональних 

обов’язків заступника за дорученням міського голови. 

18.  Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

19. Очолює та організовує роботу постійно - діючих комісій при 

міськвиконкомі: 

- по контролю за проведенням в місті єдиного санітарного дня; 

- адміністративну; 

- по розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж 

центрального опалення та гарячого водопостачання; 

- громадську по житловим питанням;  

- міський штаб громадських формувань. 

- комітет з конкурсних торгів. 

-     конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на міських 

маршрутах загального користування в м.Кам’янці. 

20. Проводить приймання виконаних робіт та підписує відповідну 

документацію. 
21.   Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку і подає їх 

на розгляд міської ради. 

22.  Забезпечує виконання вимог законодавства щодо поводження з побутовими 

відходами на території міста, здійснює заходи по належному функціонуванню 

міського полігону твердих побутових відходів. 

23.  Аналізує рівень цін та тарифів на роботи та послуги житлово- 

комунального господарства, бере безпосередню участь при їх формуванні, 

здійснює контроль за їх додержанням. 

24. Виконує інші доручення міського голови пов’язані з діяльністю міської 

ради та її виконавчого комітету. 

Повинен знати. 

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну 

службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і 



розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні 

нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери 

управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової 

роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики 

України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; основи 

психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; 

правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; 

основні програми роботи на комп'ютері; державну мову. 

 

Кваліфікаційні вимоги. 

Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 
Секретар міської ради 

 

1. Секретар міської ради керується  Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», актами законодавства, що 

стосується служби в органах місцевого самоврядування, Указами Президента 

України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, рішеннями сесії міської ради, розпорядженнями міського 

голови. 

2. Секретар міської ради разом з міським головою організовує діяльність 

ради та її органів, за дорученням міського голови вирішує питання, пов’язані з 

роботою ради та її органів. 

3. Здійснює представницькі функції за дорученням голови або у випадку 

його відсутності заміщає відповідно до чинного законодавства. 

4. Організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд 

ради, забезпечує своєчасне надходження рішень ради до виконавців. 

5. Готує пропозиції до квартальних планів роботи міської ради, здійснює 

контроль щодо їх реалізації. 

6. За дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій 

ради, сприяє організації у виконанні їх рекомендацій, рішень та висновків. 

7. Повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час 

і місце проведення сесії та питання, які передбачається винести на розгляд сесії 

міської ради. 

8. Сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень: 

- проведення звітів перед виборцями; 

- виконанню доручень виборців та запитів депутатів. 

9. Забезпечує депутатів необхідними інформаційними матеріалами щодо 

роботи виконкому, виконанню рішень ради. 

10. Організовує та проводить навчання депутатів. 

11. Надає методичну та практичну допомогу головам та секретарям 

постійних комісій. 

12. Сприяє організації створення органів самоорганізації населення. 

13. Організовує роботу з головами вуличних та будинкових комітетів.  

14. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

15. Організовує контроль за виконанням рішень, рекомендацій постійних 

комісій та сесій міської ради. 

16. Розробляє та при необхідності вносить пропозиції щодо змін у Регламенті 

роботи міської ради, Положенні про постійні комісії міської ради, Статуті 

територіальної громади міста. 

17. Організовує та забезпечує проведення щорічних загальних зборів 

громадян (сходки). 

18. Здійснює оформлення, облік і збереження в установлені терміни 

протоколи сесій, розпоряджень міського голови, інших документів та 



своєчасно передає їх на зберігання до районного архіву. 

19. Забезпечує виконання державної та регіональної політики в сфері 

регулювання земельних відносин. 

20.  Координує роботу по виконанню повноважень міської ради та виконавчого 

комітету у сфері регулювання земельних відносин, забезпечує контроль за 

дотриманням земельного законодавства. 

21. Здійснює керівництво діяльністю відділу земельних відносин та екології, та 

контролює їх роботу. 

22. Здійснює виконання повноважень  міської  ради в  галузі мобілізаційної, 

оборонної роботи, цивільного захисту населення. 

23. Забезпечує координацію роботи щодо забезпечення правопорядку,  

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. 
24. Координує роботу міського штабу громадських формувань, співпрацює з 

дільничними інспекторами РВ УМВС. 

25.  Організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з 

підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної 

влади і місцевого самоврядування. 

26. Здійснює прийом громадян, розглядає скарги згідно функціональних 

обов’язків за дорученням міського голови. 

27. Очолює та організовує роботу комісій: 

- з питань погодження документів для одержання дозволу на проектування 

відведення та надання в оренду землі, будівництво, розгляд земельних питань; 
28. Готує проекти рішень виконкому, сесії міської ради, розпорядження 

міського голови. 

29. Здійснює організаційне забезпечення засідань сесій міської ради, нарад, 

семінарів, навчань, інших масових заходів міської ради. 

30. Готує інформації на виконання документів вищестоящих органів. 

31. Забезпечує складання місячних планів роботи міської ради та контролює їх 
виконання. 
32. Вивчає, аналізує розвиток суспільно-політичних процесів, громадської 
думки і настроїв серед різних категорій населення міста. 

33  Забезпечує дотримання і виконання законодавчої та нормативної бази у 

сфері пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Укладає від 

імені міської ради договори про пайову участь в утриманні об’єктів 

благоустрою. 

34. Виконує інші доручення міського голови, пов’язані з діяльністю міської 

ради. 

Повинен знати. 

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну 

службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і 

розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні 

нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери 



управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової 

роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики 

України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; основи 

психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; 

правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; 

основні програми роботи на комп'ютері; державну мову. 

 

Кваліфікаційні вимоги. 

Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 
 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету є посадовою особою 

Кам’янської міської ради, призначається на посаду в порядку, встановленому 

законодавством України, підпорядковується міському голові.  

 

Завдання, обов'язки та повноваження. 

 

1. Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать 

до його компетенції, ефективну взаємодію між виконавчими органами ради, 

підвідомчими підприємствами, установами, організаціями. 

 2. Здійснює організаційне, правове, забезпечення діяльності виконавчого 

комітету ради. 

  3. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного 

розпису апарату виконавчого комітету ради.  

4.   Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету ради. 

5. Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого 

комітету ради, формування планів засідань виконавчого комітету ради, 

контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів 

керівництва ради, виконавчого комітету ради та їх своєчасне розсилання 

адресатам. 

6. Контролює виконання рішень виконавчого комітету, керівництва 

виконавчого комітету ради, регламенту роботи виконавчого комітету.  

7. Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень  

виконавчого комітету, дотримання порядку роботи з документами. 

  8. Подає рішення виконавчого комітету та міського голови, що 

підлягають державній реєстрації, до органів, що проводять відповідну 

реєстрацію. 

9. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з 

діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження 

комплексної автоматизації у діловодстві.  

10. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства 

в структурних підрозділах виконавчого комітету ради, спрямовує роботу з 

цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, 

установах, організаціях.  

 11. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування 

централізованого архіву.  

 12. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення 

виконавчого комітету  ради.   



13.  Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються 

діяльності виконавчого комітету ради, та вживає заходів щодо своєчасного 

розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. 

14. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів 

ремонту приміщень ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення 

внутрішньої території.   

15.  Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету ради.   

16. Організовує проведення атестації, щорічної оцінки виконання 

посадовими особами місцевого самоврядування посадових обов’язків і завдань. 

17. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого комітету ради.

   

18. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на 

посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого комітету 

ради, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.  

 19.  Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому 

комітеті ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції.  

 20. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його 

компетенції.   

 21. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить 

експертизу таких актів. 

 2.  Веде реєстр колективних договорів. 

 24. Здійснює прийом громадян, розглядає скарги згідно 

функціональних обов’язків за дорученням міського голови. 

 25.   Виконує інші доручення міського голови пов’язані з діяльністю 

міської ради та її виконавчого комітету. 

 26. Здійснює функції уповноваженого підрозділу з питань запобігання та 

виявлення корупції. 

  Основними завданнями є: 

 -  підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції; 

-  надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства; 

-  участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному 

співробітництві в зазначеній сфері; 

-  проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції; 

-  проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Відповідно до покладених на нього завдань: 

-  розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 



-  надає іншим структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, та 

їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного 

законодавства; 

-  вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, 

контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 

інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 

правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу 

місцевого самоврядування, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення 

таких ризиків; 

-  проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів 

своєчасності подання зазначених декларацій; 

-  у разі виявлення факту несвоєчасного подання декларації письмово 

повідомляє про це уповноважений орган; 

-  у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

правопорушень посадовими чи службовими особами орану місцевого 

самоврядування, а також ознак правопорушення за результатами перевірок 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

інформує в установленому порядку про такі факти керівника, а також 

правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; 

-  веде облік працівників органу місцевого самоврядування, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 

 - взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції 

державних органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; 

- розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників 

органу місцевого самоврядування до вчинення корупційних правопорушень. 

 

Має право. 

 

27. За дорученням міського голови представляти раду в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах 

та організаціях з питань, що належать до його компетенції.  

28. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.  

29. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.  

30. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

його компетенції. 

  31. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками 

виконавчого комітету ради посадових обов'язків.  

  32. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення 

роботи виконавчого комітету ради та служби в апараті виконавчого комітету 

міської ради. 

Як уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції має 

право: 



 - отримувати від інших структурних підрозділів органу місцевого 

самоврядування інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених 

на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з 

обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю; 

- отримувати від працівників органу місцевого самоврядування усні та письмові 

пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань 

(перевірок).  

- ініціювати перед керівником питання щодо надсилання запитів до державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної 

інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 

уповноважений підрозділ завдань. 

- Бере  участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування 

(перевірки) в органі місцевого самоврядування з метою виявлення причин та 

умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або 

невиконання вимог антикорупційного законодавства. 

- Має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на 

безперешкодний доступ до приміщень і територій органу місцевого 

самоврядування, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового 

розслідування (перевірки). 

 

 

Повинен знати. 

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну 

службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і 

розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні 

нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери 

управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової 

роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики 

України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; основи 

психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; 

правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; 

основні програми роботи на комп'ютері; державну мову. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 5 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу фінансів виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Начальник відділу фінансів виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради (далі – начальник відділу) є посадовою особою органів місцевого 

самоврядування до повноважень якої належить реалізація державної політики 

по формуванню та виконанню бюджету об’єднаної територіальної громади.  

1.2. Начальник відділу призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю. Призначення на 

посаду начальника відділу проводиться за результатами конкурсного відбору 

або іншим способом, передбаченим чинним законодавством. 

1.3. Начальник відділу підпорядковується міському голові, секретарю ради, 

керуючому справами (секретарю) виконкому. 

1.4. Начальник відділу повинен володіти державною мовою, знати: 

Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції» та інші; акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, що стосуються виконання його функціональних 

обов'язків; основи діловодства; правила ділового етикету; законодавство з 

питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Розробляє і доводить до відома  головних розпорядників бюджетних 

коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. 

2.2. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 



2.3. Приймає участь у підготовці та поданні на сесію міської ради 

квартальних та річних звітів про виконання бюджету об’єднаної територіальної 

громади. 

2.4. Складає та подає на затвердження розписи асигнувань загального і 

спеціального фондів бюджету у розрізі головних розпорядників коштів. 

2.5. Проводить аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів, 

складає проект бюджету об’єднаної територіальної громади  Кам’янської 

міської ради. 

2.6. Доводить головним розпорядникам коштів лімітні довідки про бюджетні 

асигнування. 

2.7. Складає тимчасовий розпис на відповідний період наступного року і 

доводить витяги до головних розпорядників коштів у випадку не прийняття до 

початку нового бюджетного періоду рішення про бюджет  об’єднаної 

територіальної громади. 

2.8. Здійснює організацію та управління виконанням бюджету, в межах своєї 

компетенції координує діяльність учасників бюджетного процесу та здійснює 

контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 

2.9. Здійснює аналіз виконання бюджету об’єднаної територіальної громади . 

2.10. Готує пропозиції щодо внесення змін до рішення про бюджет, вносить 

зміни до розпису бюджету, кошторисів та планів асигнувань у встановленому 

порядку. 

2.11. Здійснює роботу в системі АІС «Місцеві бюджети» з формування 

доходів та видатків місцевого бюджету та уточнення планових призначень по 

загальному та спеціальному фондах. 

2.12. Бере участь у підготовці інформацій, призначених для передачі до 

Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації. 

2.13. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради та її виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови. 

2.14. Забезпечує виконання завдань міської ради, її виконавчого комітету, 

розпоряджень та доручень міського голови. 

2.15. Готує плани роботи відділу та звіти про їх виконання. 

2.16. Проводить моніторинг змін, що вносяться до  бюджету об’єднаної 

територіальної громади та здійснює балансування доходної та видаткової 

частин загального та спеціального фондів бюджету за рахунок відповідних 

джерел фінансування. 

2.17. У процесі виконання бюджету готує пропозиції щодо здійснення 

перерозподілу видатків за бюджетними програмами для включення до проекту 



рішення та розпорядження міського голови, а також про внесення змін до 

призначень, затверджених помісячним розписом видатків. 

2.18. Проводить аналіз правильності складання паспортів бюджетних 

програм та забезпечує відповідність змісту паспортів бюджетних програм 

рішенню про місцевий бюджет по головних розпорядниках коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади. 

2.19. Проводить роботу по аналізу звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм місцевого бюджету в розрізі бюджетних програм. 

2.20. Забезпечує своєчасний та належний розгляд листів, звернень суб’єктів 

господарювання та громадян з питань, що належить до компетенції відділу. 

2.21. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів 

асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів. 

2.22. Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань, наданих 

керівництвом, виконує інші доручення в межах функціональних обов'язків. 

2.23. Забезпечує збереження в належному стані документів відділу. 

2.24. Виконує інші функції та доручення щодо формування та виконання 

бюджету. 

2.25. На період тимчасової відсутності  начальника відділу фінансів,   його 

обов’язки виконує провідний спеціаліст  відділу фінансів  згідно з 

розпорядженням міського голови. 

2.26. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

3. Начальник відділу має право 

 

3.1. Представляти відділ фінансів в інших в органах державної влади, 

підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності при розгляді 

питань, що належать до його компетенції. 

3.2.  Запитувати у встановленому порядку та використовувати отримані від 

державних органів виконавчої  влади,  підприємств, установ, організацій, 

громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань,  

що стосуються його компетенції. 

3.3. Вносити на розгляд пропозиції щодо вдосконалення роботи бюджетного 

відділу. 

3.4. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях керівництва виконавчого 

комітету міської ради з питань, пов’язаних з функціональними завданнями та 

обов’язками. 



3.5. Перевіряти установи, яким здійснюється фінансування з бюджету 

об’єднаної територіальної громади, щодо доцільності передбачених в бюджеті 

сум і цільового використання бюджетних коштів, дотримання ними 

встановленого порядку фінансової дисципліни. 

3.6. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів 

виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального 

зв’язку та іншими технічними засобами. 

3.7. У межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. 

 

 

 

 

4. Відповідальність 

4.1 За неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, перевищення 

своїх повноважень, за вчинок, який дискредитує управління та посадову особу 

місцевого самоврядування. 

4.2 За бездіяльність та не використання наданих йому прав при виконанні 

ним своїх посадових обов’язків. 

4.3 За порушення норм етики та обмежень пов’язаних з прийняттям на 

службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. 

4.4 За порушення трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, 

збереження матеріальних цінностей закріплених за ним. 

4.5 За виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним 

рішень та за дотримання фінансової дисципліни. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

5.1. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра. 

5.2. Стаж роботи за фахом не менш 3-х років. 

 

 

 



Додаток № 6 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Провідного спеціаліста відділу фінансів виконавчого комітету міської ради 

 

1. Загальні положення 

   

Провідний спеціаліст  відділу фінансів виконавчого комітету міської ради 

(надалі – провідний спеціаліст) призначається на посаду розпорядженням 

міського голови за процедурою, передбаченою чинним законодавством 

України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно 

чинного законодавства.  

 Кваліфікаційні вимоги : вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 

Підпорядкований міському голові, заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та завідуючому відділом фінансів. 

За відсутності провідного спеціаліста його обов'язки виконує особа, 

призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе 

відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків. 

Провідний спеціаліст у своїй діяльності керується чинним 

законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих 

міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними 

документами, затвердженими у встановленому порядку. 

2. Завдання та обов'язки 

2.1. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію на території міста завдань 

державної бюджетної політики в частині доходів. 

2.2. Аналізує показники  соціально – економічного та культурного розвитку 

об’єднаної територіальної громади та враховує їх при складанні проекту 

міського бюджету по доходах. 

2.3. Здійснює при формуванні бюджету об’єднаної територіальної громади та 

складанні прогнозу на два наступні бюджетні роки необхідні розрахунки до 

проекту бюджету та у процесі виконання місцевих бюджетів за участю органів, 

що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз 

податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 



власності, частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучаються до бюджету, плати за розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів, надходжень від орендної плати за 

користування майном, що перебуває у комунальній власності, коштів від 

реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, коштів від 

відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, збору за першу 

реєстрацію транспортних засобів, штрафні санкції за порушення законодавства 

про патентування, інших надходжень.  

2.4. Приймає участь у підготовці проекту рішення про  бюджет  об’єднаної 

територіальної громади та необхідних до нього матеріалів для подання на 

розгляд виконавчому комітету та для затвердження міській раді.  

2.5. Здійснює щоденний аналіз надходжень податків і зборів до міського 

бюджету та подає міському голові для відома та реагування.  

2.6. Здійснює аналіз надходжень, сум податкового боргу та переплат по 

закріплених за ним доходних джерелах та підприємств комунальної форми 

власності на підставі отриманої від територіальних органів державної 

податкової служби та державної казначейської служби звітності, використовує 

зазначені дані в практичній роботі, вносить відповідні пропозиції. 

2.7. Складає тимчасовий розпис та річний і помісячний розпис доходів  

бюджету об’єднаної територіальної громади  загального і спеціального фондів 

по закріплених за ним доходних джерелах, організовує його виконання. 

2.8. Здійснює аналіз надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) та 

інших доходів, податкового боргу та переплат, на підставі отриманої від 

територіальних органів державної податкової служби та державної 

казначейської служби місячної і квартальної звітності та використовує їх в 

практичній роботі. 

2.9. Готує в межах повноважень зауваження та пропозиції до проектів рішень, 

які надходять на погодження від інших відділів міської ради. 

2.10. Розглядає звіти про виконання місцевих бюджетів по доходах, які надані 

територіальним органом Державної казначейської служби, та бере участь у 

підготовці необхідних матеріалів до річного звіту. 

2.11.Готує пропозиції щодо доцільності запровадження на території міста 

місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства. 

2.12. Готує пропозиції про доцільність надання пільг зі сплати податків і зборів 

до міського бюджету за доходними джерелами  бюджету об’єднаної 

територіальної громади. 



2.13. Уносить в межах функціональних повноважень пропозиції до проектів та 

чинних законодавчих і нормативних актів з питань податкової та бюджетної 

політики.  

2.14. Виконує доручення міського голови, завдання Міністерства фінансів 

України, облдержадміністрації, головного фінансового управління 

облдержадміністрації, міської ради та її виконавчого комітету міської ради у 

межах посадових обов’язків та компетенції відділу. 

2.15. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, 

установ і організацій, опрацьовує запити і звернення депутатів місцевих рад. 

2.16. Складає щоквартальні звіти про роботу відділу для подання виконавчому 

комітету міської ради. 

2.17. Бере участь у формуванні показників  бюджету об’єднаної територіальної 

громади, їх виконанні з видатків на житлово-комунальне господарство, 

землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та 

ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі що 

здійснюються за рахунок субвенцій з інших бюджетів. 

2.18. Здійснює аналіз показників програм з видатків на житлово-комунальне 

господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, 

запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, і 

враховує їх при складанні проекту міського бюджету. 

2.19. Готує пропозиції про включення бюджетного запиту по видатках на 

житлово-комунальне господарство, землеустрій, інші послуги, пов'язані з 

економічною діяльністю, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха до проекту місцевих бюджетів. 

2.20. Перевіряє правильність складання, затвердження та виконання кошторисів 

доходів та видатків відділів міської ради, що здійснюють заходи по житлово-

комунальному господарству, землеустрою, інших послугах, пов'язаних з 

економічною діяльністю, на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха, в тому числі що здійснюються за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів. 

2.21. Бере участь у складанні річного та помісячного розпису асигнувань 

загального та спеціального фондів міського бюджету, складенні лімітних 

довідок за головними розпорядниками коштів та доводить їх до відома кожного 

головного розпорядника коштів за відповідними напрямками діяльності. 

2.22. У межах наданих повноважень брати участь у підготовці інформаційних 

матеріалів, доповідних про стан виконання бюджету міста, проектів рішень 

міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови. 

2.23. За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, 

семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції. 

2.24. Розглядає листи та заяви від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, 

громадян за напрямом діяльності 

2.25. Розробляє проект рішення про місцеві податки та збори. 



 

3. Має право: 

 

- ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що 

стосуються його діяльності. 

- вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, 

пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 

- удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку. 

- повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі 

виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності селищної 

ради і вносити пропозиції по їх усуненню. 

- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції. 

- вимагати від службових осіб міської ради інформацію і документи, необхідні 

для виконання своїх посадових обов’язків. 

 

4. Відповідальність: 

 

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

- за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

- за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 7 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії відділу фінансів виконавчого комітету міської ради 

 

1. Загальні положення 

   

Спеціаліст 1-ї категорії відділу фінансів виконавчого комітету  міської ради 

(надалі – спеціаліст 1-ї категорії) призначається на посаду розпорядженням 

міського голови за процедурою, передбаченою чинним законодавством 

України. Звільняється з посади розпорядженням міського голови за 

погодженням з керівником відділу фінансів згідно чинного законодавства.  

 Кваліфікаційні вимоги : вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 

Підпорядкований міському голові, заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та завідуючому відділом фінансів. 

За відсутності спеціаліста 1-ї категорії його обов'язки виконує особа, 

призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе 

відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків. 

Спеціаліст 1-ї категорії у своїй діяльності керується чинним 

законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих 

міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними 

документами, затвердженими у встановленому порядку. 

2.Завдання та обов'язки 

 

2.1. Приймає участь у розробці планів по доходах та видатках  загального, 

спеціального фондів та бюджету розвитку.  

        2.2.Аналізує показники програми соціально – економічного та культурного 

розвитку міста та враховує їх при складанні проекту міського бюджету по 

доходах. 

        2.3. Здійснює при формуванні бюджету об’єднаної територіальної громади 

та складанні прогнозу на два наступні бюджетні роки необхідні розрахунки до 

проекту бюджету та у процесі виконання місцевих бюджетів за участю органів, 

що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз 



податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності, частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучаються до бюджету, плати за розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів, надходжень від орендної плати за 

користування майном, що перебуває у комунальній власності, коштів від 

реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, коштів від 

відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, збору за першу 

реєстрацію транспортних засобів, штрафні санкції за порушення законодавства 

про патентування, інших надходжень.  

2.4. Приймає участь у підготовці проекту рішення про міський бюджет та 

необхідних до нього матеріалів для подання на розгляд виконавчому комітету 

та для затвердження міській раді.  

2.5. Здійснює щоденний аналіз надходжень податків і зборів до міського 

бюджету та подає міському голові для відома та реагування.  

2.6. Готує в межах повноважень зауваження та пропозиції до проектів рішень, 

які надходять на погодження від інших відділів міської ради. 

2.7. Розглядає звіти про виконання місцевих бюджетів по доходах, які надані 

територіальним органом Державної казначейської служби, та бере участь у 

підготовці необхідних матеріалів до річного звіту. 

2.8.Готує пропозиції щодо доцільності запровадження на території міста 

місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства. 

2.9. Виконує доручення міського голови, завдання департаменту фінансів 

Черкаської ОДА, облдержадміністрації,  міської ради та її виконавчого комітету  

у межах посадових обов’язків та компетенції відділу. 

2.10. Бере участь у складанні щоквартальних звітів про роботу відділу для 

подання виконавчому комітету міської ради. 

2.11. Бере участь у формуванні показників  бюджету об’єднаної територіальної 

громади, їх виконанні з видатків на житлово-комунальне господарство, 

землеустрій, інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, запобігання та 

ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі 

що здійснюються за рахунок субвенцій з інших бюджетів. 

2.12. За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, 

семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції. 

2.13. Розглядає листи та заяви від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, 

громадян за напрямом діяльності та готує відповіді по них.  

2.14.Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, вивчає 

законодавчо-нормативну базу . 

 



 

 

3. Має право: 

 

- ознайомлюватися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються 

його діяльності; 

- вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, 

пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією; 

- удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку; 

- повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі 

виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності селищної 

ради і вносити пропозиції по їх усуненню; 

- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; 

- вимагати від службових осіб міської ради інформацію і документи, необхідні 

для виконання своїх посадових обов’язків. 

 

4. Відповідальність: 

 

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

- за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

- за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

- за порушення трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, 

збереження матеріальних цінностей закріплених за ним. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 8 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 



 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного 

бухгалтера виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний 

бухгалтер (далі – головний бухгалтер) виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування до 

повноважень якої належить реалізація правових норм регулювання, організації, 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у 

міськвиконкомі. 

1.2. Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю.  

Призначення на посаду головного бухгалтера проводиться за результатами 

конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Головний бухгалтер підпорядковується міському голові, секретарю ради, 

керуючому справами (секретарю) виконкому. 

1.4. Головний бухгалтер повинен знати: Конституцію України, закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції»,  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у своїй 

роботі керується Інструкцією з питань бухгалтерського обліку, іншими 

Законами України, актами Президента України, постановами і 

розпорядженнями Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, рішеннями та 

розпорядженнями міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та 

іншими нормативними документами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

функцій. 

2.2. Несе персональну відповідальність за розподіл обов’язків між 

працівниками відділу, координує їх роботу. 

2.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу, подає їх на 

затвердження кураторові. 

2.4. Встановлює ступінь відповідальності працівників за організацію 

напрямків роботи. 



2.5. Забезпечує виконання завдань щодо організації бухгалтерського обліку, 

господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролює 

дотримання правил його ведення. 

2.6. Забезпечує вивчення і підготовку питань на розгляд ради, виконкому, 

постійних комісій, доручень міського голови, членів виконкому. 

2.7. Організовує облік товаро-матеріальних цінностей, зберігання первинних 

документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання 

їх до архіву. 

2.8. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату 

виконкому, його відділів та управлінь. 

2.9. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання 

зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни. 

2.10. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю 

оформлення документів, використанням фонду оплати праці, встановленням 

посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю 

нарахування та перерахування податків до бюджету та інших платежів, 

дотриманням встановлених   правил проведення інвентаризації грошових, 

товаро-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків і платіжних 

зобов'язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та оплатою 

кредиторської заборгованості. 

2.11. Забезпечує   організацію  проведення  економічного  аналізу 

господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання 

втратам. 

2.12. Веде головну книгу. 

2.13. Складає та подає річну, квартальну та помісячну звітність. 

2.14. Складає та подає бухгалтерську та казначейську звітність. 

2.15. Проводить щомісячний аналіз фактично спожитих енергоносіїв по 

установах. 

2.16. Готує та здає звіти до податкової інспекції (за спеціальне використання 

поверхневих та підземних вод, податкова декларація з екологічного податку) та 

інші звіти пов’язані з обліком основних засобів.  

2.17. Бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо 

відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності. 

2.18. Контролює подання в потрібних випадках матеріалів до слідчих і 

судових органів. 

2.19. Організовує підвищення кваліфікації керівників та фахівців 

бухгалтерської служби. 

2.20. Постійно підвищує професійний рівень і кваліфікацію за допомогою 

самоосвіти та у відповідних навчальних закладах. 

2.21. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

3. Начальник відділу бухгалтерського обліку  та звітності має право: 

 



3.1. Представляти відділ в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, в установах і організаціях з питань, що стосуються його 

компетенції. 

3.2. Розглядати та вносити свої пропозиції при укладанні договорів і угод між 

міськвиконкомом іншими організаціями, а також візувати накази і 

розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів надбавок 

заробітної плати і преміювання. 

3.3. Контролювати виконання обов'язків працівниками відділу та 

матеріально-зобов’язаних осіб відповідно до чинного законодавства та 

нормативних фінансових документів. 

3.4. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.6. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.7. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.8. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.9. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.10. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Начальник відділу відповідно до чинного законодавства несе 

відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах; 

4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра. 

 

 

 

 



 

Додаток № 9 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

                      

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності (далі – 

провідний  спеціаліст) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої 

належить ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у 

міськвиконкомі. 

1.2. Провідний спеціаліст призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю.  

Призначення на посаду повідного спеціаліста проводиться за результатами 

конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Провідний спеціаліст підпорядковується міському голові, секретарю 

ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та начальнику відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому. 

1.4. Провідний спеціаліст повинен знати: Конституцію України, закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції»,  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у своїй 

роботі керується Інструкцією з питань бухгалтерського обліку, іншими 

Законами України, актами Президента України, постановами і 

розпорядженнями Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, рішеннями та 

розпорядженнями міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та 

іншими нормативними документами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог 

чинного законодавства в частині, що стосується обліку, оприбуткування, 

списання товарно - матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуючих 

предметів.  

2.2. Бере участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання 

фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів.  



2.3. Здійснює прийом і контроль первинної документації на даній ділянці 

бухгалтерського обліку і готує її до розрахункової обробки.  

2.4. Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з 

рухом малоцінного інвентарю та виробничих запасів.  

2.5. Проводить нарахування та перерахування податків, які виникають на 

даній ділянці обліку.  

2.6. Готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання 

звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх 

відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.  

2.7. Виконує роботи з формування та забезпечення, ведення і зберігання бази 

даних бухгалтерської інформації, вносить зміни в довідкову і нормативну 

інформацію, використовувану при обробці даних.  

2.8. Веде щомісячне заповнення лімітної довідки та обліку витрат пального 

службового автомобіля.  

2.9. Забезпечує оформлення та підготовку документації для проведення 

інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

виробничих засобів, малоцінних та швидкозношуючих предметів. 

2.10. Бере участь у складанні та поданні річної, квартальної та помісячної 

звітності. 

2.11. Здійснює приймання на зберігання документів з особового складу та 

довгострокового зберігання підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, що ліквідуються без визначення правонаступників, які не мають 

органів вищого рівня або засновників. 

2.12. Забезпечує тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність 

(були зареєстровані) на цій території. 

2.13. Забезпечує поповнення документами з особового складу ліквідованих 

суб’єктів господарювання різних форм власності, їх обліку, зберігання та 

видачі громадянам довідок соціально-правового характеру. 

2.14. Проводить експертизу цінності архівних документів. 

2.15. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і 

юридичних осіб. 

2.16. Виконує інші доручення начальника відділу.  

2.17. В разі відсутності начальника відділу виконує всі обов’язки покладені 

на нього. 

 

3. Провідний спеціаліст має право: 

 

3.1. Представляти відділ в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, в установах і організаціях з питань, що стосуються його 

компетенції. 



3.2. Запрошувати і одержувати необхідні матеріали і документи, що 

відносяться до посадових обов’язків.  

3.3. Вступати у взаємостосунки з підрозділами сторонніх установ і 

організацій для вирішення оперативних питань службової діяльності, що 

входить у функціональні обов’язки спеціаліста.  

3.4. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.6. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.7. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.8. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.9. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.10. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Провідний спеціаліст несе відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням. 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах. 

4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста. 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток № 10 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності (далі – 

провідний  спеціаліст) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої 

належить ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у 

міськвиконкомі. 

1.2. Провідний спеціаліст призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю.  

Призначення на посаду повідного спеціаліста проводиться за результатами 

конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Провідний спеціаліст підпорядковується міському голові, секретарю 

ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та начальнику відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому. 

1.4. Провідний спеціаліст повинен знати: Конституцію України, закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції»,  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", в своїй 

роботі керується Інструкцією з питань бухгалтерського обліку, іншими 

Законами України, актами Президента України, постановами і 

розпорядженнями Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, рішеннями та 

розпорядженнями міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та 

іншими нормативними документами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Здійснює контроль за роботою бухгалтерського обліку зобов’язань і 

господарських операцій.  

2.2. Веде оперативний облік надходжень і платежів до бюджету.  

2.3. Складає та здає звіти на відповідній ділянці обліку (Ф. № 1-ПП, 

податкова декларація ПДВ, звіт про використання коштів неприбутковими 

організаціями, форми звітів до ДКСУ, статистичні звіти).  

2.4. Веде меморіальний ордер № 6 і розрахунки з організаціями по 

загальному фонду.  



2.5. Веде облік видатків за спеціальним фондом міського бюджету.  

2.6. Веде облік руху грошових коштів (меморіальний ордер № 2). 

2.7. За дорученням керівника відділу веде головну книгу.  

2.8. Проводить роботу, пов’язану із складанням кошторисів міського 

бюджету.  

2.9. Бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання 

вимог фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів.  

2.10. Бере участь у проведенні економічного аналізу фінансово-господарської 

діяльності установи.  

2.11. Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних 

бухгалтерської інформації.  

2.12. В разі відсутності керівника відділу виконує всі обов’язки покладені на 

нього, та несе відповідальність за їх якісне та своєчасне виконання.  

2.13. Бере участь у складанні фінансової квартальної та річної звітності.  

2.14. Виконує інші доручення начальника відділу, установи.  

2.15. Входить до складу комітету з конкурсних торгів (тимчасово).  

 

3. Провідний спеціаліст має право: 

 

3.1. Представляти відділ в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, в установах і організаціях з питань, що стосуються його 

компетенції. 

3.2. Запрошувати і одержувати необхідні матеріали і документи, що 

відносяться до посадових обов’язків.  

3.3. Вступати у взаємостосунки з підрозділами сторонніх установ і 

організацій для вирішення оперативних питань службової діяльності, що 

входить у функціональні обов’язки спеціаліста.  

3.4. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.6. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.7. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.8. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.9. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.10. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 



4. Провідний спеціаліст несе відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням. 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах. 

4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 11 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

                       

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності (далі 

– спеціаліст 1-ї категорії) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої 

належить ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у 

міськвиконкомі. 

1.2. Спеціаліст 1-ї категорії призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю.  

Призначення на посаду спеціаліста 1-ї категорії проводиться за результатами 

конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Спеціаліст 1-ї категорії підпорядковується міському голові, секретарю 

ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та начальнику відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому. 

1.4. Спеціаліст 1-ї категорії повинен знати: Конституцію України, закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції»,  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у своїй 

роботі керуватися Інструкцією з питань бухгалтерського обліку, іншими 

Законами України, актами Президента України, постановами і 

розпорядженнями Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, рішеннями та 

розпорядженнями міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та 

іншими нормативними документами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1 Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу та готує 

їх до розрахункової обробки.  

2.2. Приймає і контролює правильність оформлення листків 

непрацездатності, довідок по догляду за хворими і інших документів, що 

підтверджують право відсутності працівника на роботі, готує їх до 

розрахункової обробки та для складання встановленої бухгалтерської звітності.  



2.3. Проводить нарахування заробітної плати працівникам, проводить 

контроль по використанню фонду оплати праці.  

2.4. Здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок та їх розноску.  

2.5. Проводить нарахування та перерахування страхових внесків та податків і 

зборів, заробітної плати працівників, інших виплат і платежів згідно 

законодавства.  

2.6. Готує та здає періодичну звітність по ЄСВ у встановлені терміни, слідкує 

за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх належним чином з 

встановленим порядком для передачі в архів.  

2.7. Готує дані для складання балансу.  

2.8. Бере участь у розробці планової і облікової документації, прогресивних 

форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі сучасних засобів 

обчислювальної техніки та інформаційних технологій.  

2.9. Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах і семінарах по 

бухгалтерському обліку.  

2.10. Проводить видачу довідок працівникам по заробітній платі.  

2.11. Готує та здає щомісячний звіт по заробітній платі в статистику, 

профспілку.  

2.12. Готує та здає щоквартальний звіт в податкову інспекцію (Форма 1 ДФ).  

2.13. Проводить щомісячне заповнення особових рахунків працівників. 

2.14. Готує та здає річний звіт у Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві.  

2.15. Веде журнал реєстрації прибуткових касових документів.  

2.16. Складає меморіальний ордер № 5.  

2.17. Виконує інші доручення начальника відділу. 

 

3. Спеціаліст 1-ї категорії має право: 

 

3.1. Представляти відділ в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, в установах і організаціях з питань, що стосуються його 

компетенції. 

3.2. Запрошувати і одержувати необхідні матеріали і документи, що 

відносяться до посадових обов’язків.  

3.3. Вступати у взаємостосунки з підрозділами сторонніх установ і 

організацій для вирішення оперативних питань службової діяльності, що 

входить у функціональні обов’язки спеціаліста.  

3.4. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 



3.6. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.7. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.8. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.9. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.10. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Спеціаліст 1-ї категорії відповідно до чинного законодавства несе 

відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням. 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах. 

4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем, 

спеціаліста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток № 12 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

                       

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальник відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 

інвестицій виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Начальник відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 

інвестицій (далі – Начальник) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої 

належить забезпечення реалізації державної інвестиційної політики та політики 

у сфері житлово-комунального господарства, поводження з побутовими 

відходами, транспорту, благоустрою та будівництва на території комітету 

Кам’янської міської ради. 

1.2. Начальник призначається та звільняється з посади розпорядженням 

міського голови у порядку, передбаченому чинним законодавством з 

дотриманням вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» 

та законодавства про працю. Призначення на посаду провідного спеціаліста 

проводиться за результатами конкурсного відбору або іншим способом, 

передбаченим чинним законодавством. 

1.3. Начальник відділу підпорядковується міському голові, секретарю ради, 

керуючому справами (секретарю) виконкому.  

1.4. Начальник повинен володіти державною мовою, знати: Конституцію 

України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про запобігання корупції», «Про благоустрій», 

«Про відходи» та інші; акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України, що стосуються виконання його функціональних обов'язків; основи 

діловодства; правила ділового етикету; законодавство з питань охорони праці, 

правила техніки безпеки та пожежної безпеки; основні принципи роботи з 

комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу. 

2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників відділу. 

2.3. Координує роботу відділу з іншими виконавчими органами міської ради. 

2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері 

діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 

2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих 

комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом. 



2.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах 

міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу. 

2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх 

роботу. 

2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі. 

2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, 

пов’язані з діяльністю відділу. 

2.10. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

3. Начальник має право: 

 

3.1. За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду та її 

виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до 

його компетенції. 

3.2. Відповідно до своєї компетенції брати участь у розгляді питань, 

приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення. 

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали від державних органів та інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та їх посадових осіб з питань віднесених до його компетенції. 

3.4. Вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо шляхів 

удосконалення роботи. 

3.5. Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо отримання від 

органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів, а від органів 

статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених завдань. 

3.6. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.7. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.8. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.9. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.10. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.11. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.12. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Начальник відділу відповідно до чинного законодавства несе 

відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; 



4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах; 

4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Додаток № 13 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

провідного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, 

будівництва та інвестицій виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, 

будівництва та інвестицій (далі – провідний спеціаліст) виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради є посадовою особою органів місцевого 

самоврядування до повноважень якої належить забезпечення реалізації 

державної інвестиційної політики та політики у сфері житлово-комунального 

господарства, поводження з побутовими відходами, транспорту, благоустрою 

та будівництва на території комітету Кам’янської міської ради. 

1.2. Провідний спеціаліст призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю. Призначення на 

посаду провідного спеціаліста проводиться за результатами конкурсного 

відбору або іншим способом, передбаченим чинним законодавством. 

1.3. Провідний спеціаліст відділу підпорядковується міському голові, 

секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та безпосередньо 

начальнику відділу. 

1.4. Провідний спеціаліст повинен володіти державною мовою, знати: 

Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 

службу», «Про житлово-комунальні послуги», «Про запобігання корупції», 

«Про благоустрій», «Про відходи» та інші; акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, що стосуються виконання його функціональних 

обов'язків; основи діловодства; правила ділового етикету; законодавство з 

питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки; основні 

принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними 

засобами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Бере участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради та її 

виконавчих органів, міського голови у житлово-комунальному господарстві 

міста та розробляє механізми реалізації прийнятих ними рішень. 

2.2. Готує та виносить на розгляд виконавчого комітету і затвердження радою 

програми комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста. 



2.3. Координує діяльність підприємств усіх форм власності, що обслуговують 

житловий фонд у місті, і міських комунальних підприємств, що перебувають у 

підпорядкуванні ради. 

2.4. Сприяє створенню та функціонуванню об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті, проведенню часткового фінансування 

виконаних робіт з придбання і встановлення приладів обліку теплової енергії та 

повернення витрат об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за 

реєстрацію та виготовлення технічної документації. 

2.5. Сприяє залученню на конкурсних засадах підприємств та організацій 

незалежно від форм власності до утримання і обслуговування міського 

житлового фонду. 

2.6. Участь у розробці тарифів на житлові послуги, які надаються 

підприємствами житлового господарства, мешканцям міста, затвердження у 

встановленому порядку та здійснення контролю за їх дотриманням. 

2.7. Підготовка рішень щодо зміни статусу об'єктів (приміщень) житлового 

фонду. 

2.8. Організація підготовки житлового господарства міста до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

2.9. Організація залучення проектних організацій до виконання 

 протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста. 

2.10. Участь у розробці загальної політики міста з питань збирання, 

траспортування, утилізації твердих побутових відходів; розробка пропозицій та 

подання на затвердження у встановленому порядку норм їх накопичення; 

здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають 

послуги з вивезення твердих побутових відходів. 

2.11. Здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з капітального 

ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою міста. 

2.12. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань житлового 

господарства. 

2.13. Складати та узгоджувати плани поточного та капітального ремонту 

об`єктів благоустрою. 

2.14. Брати участь у складанні перспективних планів капітального ремонту 

об`єктів благоустрою. 

2.15. Готувати необхідну документацію на розглядання міської ради з 

додаткового фінансування капітального ремонту об`єктів благоустрою. 

2.16. Готувати та передавати звітну документацію виконання робіт з 

капітального ремонту об`єктів благоустрою, згідно встановленої форми. 

2.17. Вести облік та надавати інформацію про хід виконання капітального 

ремонту об’єктів благоустрою. 

2.18. Брати участь та організовувати комісії обстеження окремих об`єктів, 

складати акти, висновки, вносити пропозиції щодо виникаючих питань. 

2.19. Вести облік об’єктів дорожньої мережі (внутриквартальні дороги, міські 

дороги), облік розритій, очищення ливникової каналізації, облік та 

обслуговування леєрних огорож. 

2.20. Виконувати разові оперативні доручення керівництва управління, 

готувати по них інформацію або інші необхідні документи. 



2.21. Здійснює аналіз діяльності підприємств, які обслуговують житловий 

фонд та об’єкти благоустрою. 

2.22. Розглядає та готує відповіді на звернення депутатів, мешканців міста, 

прокуратури, ДАІ та інших організацій. 

2.23. Веде облік комунального майна громади. 

2.24. Вирішує питання прийому-передачі об’єктів права державної та 

комунальної власності. 

 

3. Провідний спеціаліст має право: 

 

3.1. За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду та її 

виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до 

його компетенції. 

3.2. Відповідно до своєї компетенції брати участь у розгляді питань, 

приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення. 

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали від державних органів та інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та їх посадових осіб з питань віднесених до його компетенції. 

3.4. Вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо шляхів 

удосконалення роботи. 

3.5. Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо отримання від 

органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів, а від органів 

статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених завдань. 

3.6. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.7. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.8. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.9. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.10. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.11. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.12. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Спеціаліст відповідно до чинного законодавства несе 

відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах; 



4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 14 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії відділу житлово-комунального господарства, 

будівництва та інвестицій виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії відділу відділу житлово-комунального 

господарства, будівництва та інвестицій (далі – спеціаліст 1-ї категорії) 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради є посадовою особою органів 

місцевого самоврядування до повноважень якої належить забезпечення 

забезпечення реалізації державної інвестиційної політики та політики у сфері 

житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, 

транспорту, благоустрою та будівництва на території комітету Кам’янської 

міської ради. 

1.2. Спеціаліст 1-ї категорії призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю. Призначення на 

посаду спеціаліста 1-ї категорії відділу проводиться за результатами 

конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Спеціаліст 1-ї категорії відділу підпорядковується міському голові, 

секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та безпосередньо 

начальнику відділу. 

1.4. Спеціаліст 1-ї категорії відділу повинен володіти державною мовою, 

знати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про запобігання корупції», «Про благоустрій», «Про відходи» та інші; акти 

Президента України та Кабінету Міністрів України, що стосуються виконання 

його функціональних обов'язків; основи діловодства; правила ділового етикету; 

законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної 

безпеки; основні принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними 

програмними засобами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної, регіональної 

і міської політики в межах компетенції органів місцевого самоврядування у 

сфері залучення інвестицій та впровадження державно-приватного партнерства. 

2.2. Проведення аналізу стану справ із залучення інвестицій в економіку 

міста. 



2.3. Здійснює адміністрування бази даних інвестиційних проектів в місті, 

вільних об’єктів комунальної власності та вільних земельних ділянок. 

2.4. Підготовка інформації про впровадження заходів щодо розвитку 

механізмів державно-приватного партнерства. 

2.5. Визначення потенційних внутрішніх та зовнішніх джерел в тому числі 

умов отримання фінансування для реалізації міських інвестиційних проектів. 

2.6. Підготовки рішень міської ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови, листів, інформацій, довідок, періодичної 

звітності, дотримуючись встановлених строків. 

2.7. Забезпечує своєчасний та належний розгляд листів, звернень суб’єктів 

господарювання та громадян з питань, що належить до компетенції сектору; 

своєчасне виконання контрольних документів. 

2.8. Бере участь у підготовці інвестиційних програм та проектів, пропозицій 

щодо залучення фінансових ресурсів у економіку міста, презентацій 

інвестиційних проектів та проектів державно-приватного партнерства; 

2.9. Підготовка пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості 

міста. 

2.10. Підготовка відповідних інформаційних та аналітичних матеріалів щодо 

інвестиційного розвитку та  впровадження державно-приватного партнерства. 

2.11. Кординує роботу, пов’язану з наданням населенню на території 

Кам’янської міської ОТГ житлово-комунальних послуг підприємствами - 

надавачами цих послуг незалежно від форми власності. 

2.12. Здійснює контроль за станом благоустрою території Кам’янської 

міської ОТГ. 

2.13. Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування 

щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг. 

2.14. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-

комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в 

установленому законодавством порядку. 

2.15. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час 

проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-

комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь 

у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів. 

2.16. Організація розроблення та погодження програм і проектів інвестування 

в капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство, соціальну сферу, 

реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури, тощо. 

2.17. Аналізує фінансову, ринкову, транспортну, телекомунікаційну 

інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм. 

2.18. Збирає, накопичує статистичну інформацію та інші необхідні матеріали 

для виконання планових або окремих завдань, обробляє отриману інформацію у 

межах поставлених завдань. 



2.19. Сприяє взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємствами і 

організаціями у межах наданих повноважень та надає їм необхідну 

організаційно-методичну допомогу. 

2.20. Виконує окремі завдання за дорученням начальника, міської ради та 

виконавчого комітету міської ради. 

 

3.  Спеціаліст 1-ї категорії має право: 

 

3.1. За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду та її 

виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до 

його компетенції. 

3.2. Відповідно до своєї компетенції брати участь у розгляді питань, 

приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення. 

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали від державних органів та інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та їх посадових осіб з питань віднесених до його компетенції. 

3.4. Вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо шляхів 

удосконалення роботи. 

3.5. Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо отримання від 

органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів, а від органів 

статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених завдань. 

3.6. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.7. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.8. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.9. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.10. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.11. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.12. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Спеціаліст 1-ї категорії відповідно до чинного законодавства несе 

відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах; 



4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 15 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 39 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника реєстраційного відділу, державного реєстратора 

 виконавчого комітету Кам’янської  міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

     1.1. Начальник реєстраційного відділу виконавчого  комітету Кам’янської  

міської ради (надалі начальник відділу) – це посадова особа виконавчого 

комітету міської ради, до повноважень якої віднесено питання забезпечення 

виконання покладених на місцеве самоврядування повноважень щодо 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в 

Україні та правове забезпечення роботи виконкому та міської ради на території 

відповідної ради. 

     1.2. У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України,  

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, актами центрального органу 

виконавчої влади, актами обласної, районної і відповідної місцевої рад,  

виконавчого комітету та голови ради, а також вимогами цієї інструкції.  

     1.3. Начальник відділу підпорядкований міському голові. 

     1.4. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади  

міським головою відповідно до чинного законодавства.  

 

2. Обов’язки начальника відділу  

      

2.1. Забезпечує керівництво діяльністю реєстраційного відділу виконавчого  

комітету Кам’янської  міської ради. 

2.2. Реалізує на території міської ради державну політику у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

2.3. Забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

2.4. Розробляє та впроваджує заходи для скорочення термінів та спрощення 

механізмів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

2.5. Забезпечує роботу відділу у сфері здійснення реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні, ведення відповідного 

реєстру територіальної громади. 

2.6. Здійснює державну реєстрації речових прав на нерухоме майно 

відповідно до Закону. 

2.7. Здійснює формування та ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно .  

2.8. Забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до 

Закону.  



2.9. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

2.10. Забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік 

безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру 

прав. 

2.11. Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам 

законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже 

зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями. 

2.12. Здійснює формування та ведення реєстраційних справ. 

2.13. Узагальнює  практику застосування законодавства на території міської 

ради з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку подає їх 

на розгляд до виконавчого комітету міської ради.  

2.14. Забезпечує роботу відділу щодо проведення аналізу міграційної ситуації 

на території міської ради.  

2.15. Забезпечує своєчасне подання передбачених законодавством відомостей 

до Відділу Державного реєстру виборців міської ради.  

2.16. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до 

компетенції відділу, виявляє та усуває причини, що призводять до подання 

громадянами скарг.  

2.17. Забезпечує, в межах своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту персональних даних громадян.  

2.18. Забезпечує  організацію роботи відділу  щодо позовної роботи, захисту 

інтересів міської ради у суді відповідно до своєї компетенції. 
2.19. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з 

питань, що відносяться до компетенції Відділу. 

2.20. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 

2.21. Бере участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

2.22. Постійно працює над підвищенням  свого загальноосвітнього та 

професійного рівня. 

2.23. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у 

відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

2.24. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

2.25. Виконує інші доручення міського голови. 

  

3. Начальник реєстраційного відділу має право: 

 

3.1. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від 

громадян, підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної 

виконавчої влади  інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень. 

3.2. Приймати участь у засіданнях сесій відповідної ради, вносити усні, 

письмові пропозиції до рішень сесії ради з питань віднесених до повноваження 

відділу. 



3.3. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться 

до його компетенції. 

3.4. Приймати участь у навчаннях, семінарах за участі органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, в тому числі місцевих органів 

земельних ресурсів. 

3.5. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.6. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.7. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.8. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.9. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.11. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Відповідальність начальника відділу  

 

4.1. За неналежне виконання покладених на нього цією інструкцією завдань 

та обов’язків, перевищення своїх повноважень. 

4.2. За неповноту та недостовірність інформації, яка надається на розгляд 

виконавчому комітету, сесії  міської ради. 

4.3. В інших випадках, встановлених законодавством. 

 

 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

 Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра.  
 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 16 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 39 

  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

державного реєстратора реєстраційного відділу виконавчого комітету  

Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Державний реєстратор реєстраційного відділу (далі – державний 

реєстратор відділу) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування та державним 

реєстратором у сфері реєстрації щодо державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

1.2. Державний реєстратор призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» та законодавства про працю.  

 Призначення на посаду державного реєстратора відділу проводиться за 

результатами конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Державний реєстратор відділу підпорядковується безпосередньо 

начальнику відділу.  

1.4. На період тимчасової відсутності державного реєстратора відділу 

(відпустка, відрядження, хвороба, інші причини) його обов’язки виконує інший 

державний реєстратор відділу.  

1.5. Державний реєстратор відділу повинен володіти державною мовою, 

знати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» та інші; акти Президента України та Кабінету Міністрів України, 

що стосуються виконання його функціональних обов'язків; Положення про 

відділ державної реєстрації; нормативно-правові акти, які регулюють відносини 

з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; основи діловодства; 

правила ділового етикету; законодавство з питань охорони праці, правила 

техніки безпеки та пожежної безпеки; основні принципи роботи з 

комп'ютерною технікою та відповідними програмними засобами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 



2.1. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

відповідно до законодавства. 

2.1.1. Розглядає документи, що подаються для державної реєстрації прав:  

2.1.1.1. Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів 

вимогам законодавства: 

- обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його 

нотаріального посвідчення (у встановлених законом випадках);  

- повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію, та сторін 

(сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація 

виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження 

таких прав; 

- наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір 

(угода) пов'язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, 

переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав; 

2.1.1.2. Встановлює відсутність суперечностей між заявленими та 

зареєстрованими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями:  

- відомостей про нерухоме майно, речових прав  на нерухоме майно та їх 

обтяжень, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;  

- даних про наявність або відсутність інформації та/або відповідних 

документів, що свідчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або інших 

обтяжень, що перешкоджають державній реєстрації прав, у тому числі про 

відсутність заборон на відчуження нерухомого майна, встановлених законом. 

2.1.2. Приймає рішення про державну реєстрацію прав, відмову в державній 

реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, про державну реєстрацію обтяжень, 

про скасування запису, погашення запису та внесення змін до записів у 

Державному реєстрі прав. 

2.1.3. Вносить записи до Державного реєстру прав: 

2.1.3.1. Відкриває і закриває розділи у Державному реєстрі прав; 

2.1.3.2. Вносить записи до Державного реєстру прав на підставі прийнятого 

рішення про державну реєстрацію прав; 

2.1.4. Відкриває та формує документи реєстраційних та облікових справ 

щодо об'єктів нерухомого майна. 

2.1.5. Присвоює реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна. 

2.1.6. Формує та надає витяги з Державного реєстру прав. 

2.1.7. Розглядає заяви про відкликання та приймає рішення за наслідками 

розгляду заяв. 

2.1.8. Здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

2.1.9. Надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в її 

наданні у випадках, передбачених Законом «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

2.2. Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного 

нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав. 

2.3. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення та функціонування 

Державного реєстру прав. 

2.4. Здійснює в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності 

роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме: 



- вносить пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення роботи у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щодо усунення 

суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому; 

- здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

2.5. Зобов’язаний зберігати службову інформацію про громадян, що стала 

відома під час виконання обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із 

законодавством, не підлягає розголошенню. 

2.6. Систематично підвищує професійний рівень, вивчає нормативно-правові 

акти у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, бере участь 

у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо). 

2.7. Виконує інші завдання у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, у тому числі доручення начальника відділу. 

2.8. Відповідальний за здійснення представництво інтересів відділу у сфері 

державної реєстрації нерухомості та за ведення діловодства відділу. 

2.9. Передставляти інтереси відділу в судах відносно державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно. 

2.10. На час відсутності державного реєстратора відділу, начальника відділу 

державної реєстрації виконує обов’язки іншого державного реєстратора та 

начальника відділу.  

2.11. Повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 

здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків; виконувати вимоги нормативно-

правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного 

захисту. 

 2.12. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 

виконавчого комітету Кам’янської  міської ради. 

 

3. Державний реєстратор має право: 

 

3.1. За дорученням начальника відділу представляти відділ в інших органах 

виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. 

3.2. Відповідно до своєї компетенції брати участь у розгляді питань, 

приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення. 

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали від державних органів та інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

3.4. Вносити на розгляд начальнику відділу пропозиції щодо шляхів 

удосконалення роботи органів державної реєстрації прав. 

3.5. Вносити начальнику відділу пропозиції щодо отримання від органів 

виконавчої влади інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики – 

статистичних даних, з метою виконання покладених на відділ завдань. 

3.6. За дорученням начальника відділу брати участь у роботі семінарів, нарад 

з питань, віднесених до його компетенції. 

3.7. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 



3.8. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.9. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним державної служби, у разі необхідності давати особисті пояснення. 

3.10. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.11. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.12. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.13. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Відповідальність 

 

4.1. За порушення законодавства у сфері державної реєстрації державний 

реєстратор несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, 

кримінальну відповідальність, встановлену законом.  

4.2. Державний реєстратор несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне 

виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання 

наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, 

передбачену чинним законодавством України. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 17 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 39 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

провідного спеціаліста реєстраційного відділу виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Провідний спеціаліст реєстраційного відділу виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради (далі – провідний спеціаліст) є посадовою особою 

органів місцевого самоврядування та провідним спеціалістом у сфері державної 

реєстрації місця проживання осіб. 

1.2. Провідний спеціаліст безпосередньо підпорядкований начальнику 

реєстраційного відділу (далі – відділу). 

1.3. Провідний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови в порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», та законодавства про 

працю. 

1.4. У своїй діяльності провідний спеціаліст керується:  Конституцією 

України; законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 

службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про 

засади запобігання та протидії корупції", «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні», Положенням про реєстраційно-юридичний 

відділ, даною посадовою інструкцією, іншими законами України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими 

підзаконнимиі нормативно-правовими актами, інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого самоврядування. 

1.5. Повинен знати правила поведінки посадової особи місцевого 

самоврядування, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, 

основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову 

мову, володіти державною мовою, дотримуватись правил техніки безпеки під 

час роботи з оргтехнікою, протипожежних заходів безпеки, правил 

внутрішнього трудового розпорядку.   

1.6.   Обов’язки провідного спеціаліста на період тимчасової відсутності 

працівника у зв’язку з відсутністю, хворобою, відпусткою та (або) за визначенням 

керівника виконує інший  спеціаліст визначений відповідно до розпорядження 

міського голови. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Формує та веде Реєстр територіальної громади. 

2.2. Здійснює  реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування осіб у межах міста. 



2.3. Здійснює передачу інформації та/або внесення у встановленому законом 

порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру. 

2.4. Вносить пропозиції щодо забезпечення формування державної політики 

у сфері реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб. 

2.5. Готує довідки, звіти, інформації з питань, віднесених до його 

компетенції, має право їх підпису. 

2.6. Несе персональну відповідальність за виконання поставлених завдань. 

2.7. Виконує інші доручення керівництва  міської ради та виконавчого 

комітету. 

2.8. При призначенні на посаду приймає справи. 

2.9. Складає протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до 

ст.197 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Проживання без 

паспорту громадянина України або без реєстрації місця проживання», підписує 

їх та готує рішення на засідання виконавчого комітету.  

2.10. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів 

роботи відділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану 

справ на відповідному напрямі діяльності. Веде розробку пропозицій, 

комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює 

організацію їх виконання. 

2.11. Застосовує оперативний зв'язок з іншими регіонами України, місцевими 

радами та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних 

рівнів під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції. 

2.12. Своєчасно готувати  для прошивання матеріали та справи для передачі 

до архіву на відповідне збереження. 

2.13. Виконує обов’язки секретаря адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Кам’янської міської ради, дотримується вимог Положення  про 

адміністративну комісію при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради. 

2.14. У разі звільнення передати справи керівнику або призначеній ним 

посадовій особі; 

 

3. Провідний спеціаліст має право: 

 

 3.1. За дорученням керівництва представляти інтереси відділу в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать 

до його компетенції. 

3.2. Готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної 

інформації та інших даних від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, 

установ та організацій, необхідних для виконання посадових обов'язків.  

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення 

діяльності відділу державної реєстрації. 

3.4. Приймати участь в службових нарадах по питаннях пов’язаних з 

виконанням покладених функцій. 

3.5. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 



3.6. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.7. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним державної служби, у разі необхідності давати особисті пояснення. 

3.8. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.9. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.11. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

 

4. Відповідальність 

 

4.1. За порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання 

посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих 

йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та 

обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

4.2. За розголошення конфіденційної  та службової інформації, яку йому 

довірено або стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. 

4.3.  За порушення законодавства у сфері державної реєстрації місця 

проживання фізичних осіб несе дисциплінарну, цивільно-правову, 

адміністративну, кримінальну відповідальність, встановлену законом.  

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 18 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу земельних відносин та екології  

виконавчого комітету Кам’янської  міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

     1.1. Начальник відділу земельних відносин та екології виконавчого комітету 

міської ради – це посадова особа виконавчого комітету міської ради, до 

повноважень якої віднесено питання ефективного регулювання земельних 

відносин і екології та попередження порушень норм чинного земельного та 

екологічного законодавства України на території відповідної ради. 

     1.2. У своїй діяльності начальник відділу земельних відносин та екології 

керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 

актами Кабінету Міністрів України, актами центрального органу виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів в галузі земельних відносин, актами 

обласної, районної і відповідної місцевої рад,  виконавчого комітету та голови 

ради, а також вимогами цієї інструкції.  

     1.3. Начальник відділу земельних відносин та екології підпорядкований 

міському голові,  у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний виконавчому 

комітету і сесії місцевої ради. 

     1.4. Начальник відділу земельних відносин та екології виконавчого комітету 

міської ради призначається на посаду та звільняється з посади міським головою 

відповідно до чинного законодавства.  

 

2. Обов’язки та завдання  

 

2.1. Забезпечує керівництво діяльністю відділу земельних відносин та 

екології виконавчого комітету міської ради. 

2.2. Реалізує на території міської ради державну політику у практичній 

діяльності по використанню та охороні земель. 

2.3. В межах передбаченої компетенції, здійснює ведення земельно-

кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних 

ділянок на території  міської ради. 

2.4. Проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними 

рішеннями органу місцевого самоврядування. 

2.5. Здійснює узагальнення звітів власників землі і землекористувачів, та 

змін, що відбулися у складі земель, які знаходяться у власності або 

користуванні, в тому числі на умовах оренди. 

2.6. Здійснює підготовку проектів рішень сесії міської ради з питань 

регулювання земельних відносин. 



2.7. У складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах 

населених пунктів стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у 

власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами 

правил добросусідства. Вносить пропозиції щодо можливих варіантів 

вирішення земельного спору, надає відповідну  методичну допомогу посадовим 

особам органу місцевого самоврядування в частині  дотримання порядку 

розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу 

України. 

2.8. Готує проекти договорів оренди землі, що укладаються між 

зацікавленими особами та органом місцевого самоврядування, перевіряє зміст 

проектів договорів оренди землі  на відповідність вимогам норм чинного 

земельного законодавства України. 

2.9. Стежить за виконанням заходів з охорони земель, збереження та 

покращення  їх природних властивостей. 

2.10. Стежить за збереженням межових знаків на межах землеволодінь, 

землекористувань та населеного пункту, за станом рекультивації порушених 

земель, збереженням і використанням верхнього родючого шару ґрунту.  

2.11. Вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного  

законодавства України на території  міської ради, оперативно інформує (в день 

виявлення)  про будь-які випадки порушення земельного законодавства на 

території місцевої ради виконавчий комітет, голову місцевої ради. 

2.12. Аналізує дотримання землевласниками та землекористувачами  стану 

раціонального та ефективного використання земель, узагальнює інформацію 

про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та 

наявні земельні сервітути.   

2.13. Здійснює моніторинг стану використання земель міської ради, шляхом 

обстеження (в натурі) на місцевості земельних ділянок, не рідше одного разу на 

квартал. За результатами проведеного моніторингу  вносить відповідні 

пропозиції до виконавчого комітету ради з приводу покращення стану 

використання земель та усунення виявлених порушень.    

2.14. За дорученням  міського голови розглядає звернення фізичних та 

юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з 

вимогами Закону України "Про звернення громадян". 

2.15. Вносить  міському голові пропозиції щодо покращення організації 

робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради. 

2.16. Бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі 

при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування 

ними. 

2.17. Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення 

державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою 

та проведення робіт з охорони земель. 

2.18. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих  

і  рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних 

гідротехнічних споруд та інших об'єктів, що будуються на території  міської 

ради з метою раціонального використання та охорони земель. 

2.19. Постійно працює над підвищенням  свого загальноосвітнього та 

професійного рівня. 



2.20. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у 

відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

2.21. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

2.22. До відання начальника відділу земельних відносин та екології 

виконавчого комітету  міської ради також належить підготовка і внесення  на  

розгляд виконавчого комітету ради  пропозицій  щодо: 

 - встановлення  розмірів плати за користування природними ресурсами,  

вилучення  (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, 

що перебувають у власності  територіальної  громади; 

- додержання землекористувачами та власниками земельних ділянок  

земельного  та природоохоронного законодавства,  використання і охорони 

земель, природних  ресурсів  загальнодержавного  та  місцевого   значення, 

відтворення лісів; 

- розпорядження землями територіальних громад;         

- підготовки висновків з приводу надання або вилучення в установленому 

законом порядку земельних ділянок,  що  проводиться органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування; 

- погодження  проектів землеустрою. 

 

3. Начальник відділу земельних відносин та екології має право: 

 

3.1. Обстежувати у встановленому законодавством порядку, при 

необхідності, земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні 

юридичних і фізичних осіб, під час виконання ним  обов’язків відповідно до 

цієї  інструкції. 

3.2. Вносити державному інспектору з контролю  за використанням і 

охороною земель  подання про зупинення рішень рад, дій або бездіяльності 

посадових осіб органів місцевого самоврядування або місцевих органів 

виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин, що суперечать 

законодавству, пропозиції про припинення права власності або права 

користування землею комунальної власності у випадках, передбачених 

Земельним кодексом України,  щодо  притягнення до  адміністративної  

відповідальності порушників земельного законодавства, а також про вжиття 

заходів щодо поліпшення якості земель. 

3.3. Викликати, в установленому законодавством порядку, громадян для 

одержання від них усних або письмових пояснень  з питань, пов’язаних з 

вирішенням земельних спорів в межах повноважень, наданих органу місцевого 

самоврядування. 

3.4. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від 

громадян, підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної 

виконавчої влади  інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень. 

3.5. Вносити пропозиції  міському голові  щодо обмеження, тимчасової 

заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів 

будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, 

пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням 



земельного законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних 

ресурсів. 

3.6. Приймати участь у засіданнях сесій відповідної ради з питань 

регулювання земельних відносин, вносити усні, письмові пропозиції до рішень 

сесії ради з питань регулювання земельних відносин. 

3.7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться 

до його компетенції. 

3.8. Приймати участь у навчаннях, семінарах за участю органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, в тому числі місцевих органів 

земельних ресурсів. 

3.9. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.9. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.10. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються 

проходження ним державної служби, у разі необхідності давати особисті 

пояснення. 

3.11. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.12. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

 

4. Відповідальність начальника відділу земельних відносин та екології 

 

4.1. За неналежне виконання покладених на нього цією інструкцією завдань 

та обов’язків, перевищення своїх повноважень. 

4.2. За неповноту та недостовірність інформації, яка надається на розгляд 

виконавчому комітету, сесії  міської ради. 

4.3. В інших випадках, встановлених законодавством. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра. 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 19 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії  відділу земельних відносин та екології  

виконавчого комітету  Кам’янської  міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології міської 

ради – це посадова особа виконавчого комітету міської ради, до повноважень 

якої віднесено питання ефективного регулювання земельних відносин і екології 

та попередження порушень норм чинного земельного та екологічного 

законодавства України на території відповідної ради. 

1.2. У своїй діяльності спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та 

будівництва керується Конституцією України, Земельним кодексом України, 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, актами центрального органу 

виконавчої влади з питань земельних ресурсів в галузі земельних відносин, 

актами обласної, районної і відповідної місцевої рад,  виконавчого комітету та 

голови ради, а також вимогами цієї інструкції.  

1.3. Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології 

підпорядкований міському голові та начальнику відділу земельних відносин та 

екології виконавчого комітету міської ради, у своїй діяльності підзвітний та 

підконтрольний виконавчому комітету і сесії місцевої ради. 

1.4. Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології 

виконавчого комітету міської ради призначається на посаду та звільняється з 

посади  міським головою відповідно до чинного законодавства.  

 

2. Обов’язки спеціаліста 1-ї категорії відділу земельних відносин та 

екології  

 

 

2.1. В межах передбаченої компетенції, здійснює ведення земельної 

документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на 

території  міської ради. 

2.2. Проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними 

рішеннями органу місцевого самоврядування. 

2.3. Здійснює підготовку проектів рішень сесії міської ради з питань 

регулювання земельних відносин. 

2.4. У складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах 

населених пунктів стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у 

власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами 

правил добросусідства. Вносить пропозиції щодо можливих варіантів 

вирішення земельного спору, надає відповідну  методичну допомогу посадовим 



особам органу місцевого самоврядування в частині  дотримання порядку 

розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу 

України. 

2.5. Вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного  

законодавства України на території  міської ради, оперативно інформує (в день 

виявлення)  про будь-які випадки порушення земельного законодавства на 

території місцевої ради виконавчий комітет, голову місцевої ради.  

2.6. За дорученням  міського голови та начальника відділу розглядає 

звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти 

відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян". 

2.7. Бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі 

при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування 

ними. 

2.8. Готує проекти договорів оренди землі, що укладаються між 

зацікавленими особами та органом місцевого самоврядування, перевіряє зміст 

проектів договорів оренди землі  на відповідність вимогам норм чинного 

земельного законодавства України.  

2.9. При зверненні громадян, готує довідки 3ДФ та перевіряє подані 

документи відповідно до чинного законодавства. 

2.10. Готує договори на право тимчасового користування окремими  

елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для 

розміщення на  окремих  елементів благоустрою   пересувних тимчасових 

споруд для дрібно-роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

2.11. Бере участь в постійній комісії з земельних відносин. 

2.12. Постійно працює над підвищенням свого загальноосвітнього та 

професійного рівня. 

2.13. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у 

відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

2.14. Виконує інші доручення міського голови, секретаря ради та начальника 

відділу земельних відносин та екології. 

 

3. Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології має 

право: 

 

3.1. Обстежувати у встановленому законодавством порядку, при 

необхідності, земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні 

юридичних і фізичних осіб, під час виконання ним  обов’язків відповідно до 

цієї  інструкції. 

3.2. Вносити державному інспектору з контролю  за використанням і 

охороною земель  подання про зупинення рішень рад, дій або бездіяльності 

посадових осіб органів місцевого самоврядування або місцевих органів 

виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин, що суперечать 

законодавству, пропозиції про припинення права власності або права 

користування землею комунальної власності у випадках, передбачених 

Земельним кодексом України,  щодо  притягнення до  адміністративної  

відповідальності порушників земельного законодавства, а також про вжиття 

заходів щодо поліпшення якості земель. 



3.3. Викликати, в установленому законодавством порядку, громадян для 

одержання від них усних або письмових пояснень  з питань, пов’язаних з 

вирішенням земельних спорів в межах повноважень, наданих органу місцевого 

самоврядування. 

3.4. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від 

громадян, підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної 

виконавчої влади  інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень. 

3.5. Приймати участь у засіданнях сесій відповідної ради з питань 

регулювання земельних відносин, вносити усні, письмові пропозиції до рішень 

сесії ради з питань регулювання земельних відносин. 

3.6. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться 

до його компетенції. 

3.7. Приймати участь у навчаннях, семінарах за участю органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, в тому числі місцевих органів 

земельних ресурсів. 

3.8 На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.9. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.10. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються 

проходження ним державної служби, у разі необхідності давати особисті 

пояснення. 

3.11. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.12. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.13. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.14. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Відповідальність спеціаліста 1-ї категорії відділу земельних відносин 

та екології 

 

4.1. За неналежне виконання покладених на нього цією інструкцією завдань 

та обов’язків, перевищення своїх повноважень. 

4.2. За неповноту та недостовірність інформації, яка надається на розгляд 

виконавчому комітету, сесії  міської ради. 

4.3. В інших випадках, встановлених законодавством. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста. 

 

 



Додаток № 20 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії  відділу земельних відносин та екології  

виконавчого комітету  Кам’янської  міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології міської 

ради – це посадова особа виконавчого комітету міської ради, до повноважень 

якої віднесено питання ефективного регулювання земельних відносин і екології 

та попередження порушень норм чинного земельного та екологічного 

законодавства України на території відповідної ради. 

1.2. У своїй діяльності спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та 

будівництва керується Конституцією України, Земельним кодексом України, 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, актами центрального органу 

виконавчої влади з питань земельних ресурсів в галузі земельних відносин, 

актами обласної, районної і відповідної місцевої рад,  виконавчого комітету та 

голови ради, а також вимогами цієї інструкції.  

1.3. Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології 

підпорядкований міському голові та начальнику відділу земельних відносин та 

екології виконавчого комітету міської ради, у своїй діяльності підзвітний та 

підконтрольний виконавчому комітету і сесії місцевої ради. 

1.4. Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології 

виконавчого комітету міської ради призначається на посаду та звільняється з 

посади  міським головою відповідно до чинного законодавства.  

 

2. Обов’язки спеціаліста 1-ї категорії відділу земельних відносин та 

екології  

 

2.1. В межах передбаченої компетенції, здійснює ведення земельної 

документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на 

території  міської ради. 

2.2. Проводить облік кількості земель за прийнятими відповідними 

рішеннями органу місцевого самоврядування. 

2.3. Здійснює підготовку проектів рішень сесії міської ради з питань 

регулювання земельних відносин. 

2.4. У складі відповідних комісій здійснює розгляд земельних спорів у межах 

населених пунктів стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у 

власності або користуванні громадян, та з приводу додержання громадянами 

правил добросусідства. Вносить пропозиції щодо можливих варіантів 

вирішення земельного спору, надає відповідну  методичну допомогу посадовим 

особам органу місцевого самоврядування в частині  дотримання порядку 



розгляду земельного спору, встановленого главою 25 Земельного кодексу 

України. 

2.5. Вживає заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного  

законодавства України на території  міської ради, оперативно інформує (в день 

виявлення)  про будь-які випадки порушення земельного законодавства на 

території місцевої ради виконавчий комітет, голову місцевої ради.  

2.6. За дорученням  міського голови та начальника відділу розглядає 

звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти 

відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян". 

2.7. Бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі 

при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування 

ними. 

2.8. Готує проекти договорів оренди землі, що укладаються між 

зацікавленими особами та органом місцевого самоврядування, перевіряє зміст 

проектів договорів оренди землі  на відповідність вимогам норм чинного 

земельного законодавства України.  

2.9. Здійснює повноваження щодо обстеження зелених насаджень на 

території Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади на предмет 

видалення та підрізки дерев, готує відповідні акти та проекти рішень. 

2.10. Бере участь в постійній комісії з земельних відносин. 

2.11. Постійно працює над підвищенням свого загальноосвітнього та 

професійного рівня. 

2.12. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у 

відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

2.13. Виконує інші доручення міського голови, секретаря ради та начальника 

відділу земельних відносин та екології. 

 

Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних відносин та екології має право: 

 

3.1. Обстежувати у встановленому законодавством порядку, при 

необхідності, земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні 

юридичних і фізичних осіб, під час виконання ним  обов’язків відповідно до 

цієї  інструкції. 

3.2. Вносити державному інспектору з контролю  за використанням і 

охороною земель  подання про зупинення рішень рад, дій або бездіяльності 

посадових осіб органів місцевого самоврядування або місцевих органів 

виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин, що суперечать 

законодавству, пропозиції про припинення права власності або права 

користування землею комунальної власності у випадках, передбачених 

Земельним кодексом України,  щодо  притягнення до  адміністративної  

відповідальності порушників земельного законодавства, а також про вжиття 

заходів щодо поліпшення якості земель. 

3.3. Викликати, в установленому законодавством порядку, громадян для 

одержання від них усних або письмових пояснень  з питань, пов’язаних з 

вирішенням земельних спорів в межах повноважень, наданих органу місцевого 

самоврядування. 



3.4. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від 

громадян, підприємств, установ, організацій, місцевих органів державної 

виконавчої влади  інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень. 

3.5. Приймати участь у засіданнях сесій відповідної ради з питань 

регулювання земельних відносин, вносити усні, письмові пропозиції до рішень 

сесії ради з питань регулювання земельних відносин. 

3.6. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться 

до його компетенції. 

3.7. Приймати участь у навчаннях, семінарах за участю органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, в тому числі місцевих органів 

земельних ресурсів. 

3.8. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.9. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.10. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються 

проходження ним державної служби, у разі необхідності давати особисті 

пояснення. 

3.11. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.12. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.13. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.14. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

3. Відповідальність спеціаліста 1-ї категорії відділу земельних відносин 

та екології 

 

4.1. За неналежне виконання покладених на нього цією інструкцією завдань 

та обов’язків, перевищення своїх повноважень. 

4.2. За неповноту та недостовірність інформації, яка надається на розгляд 

виконавчому комітету, сесії  міської ради. 

4.3. В інших випадках, встановлених законодавством. 

 

4. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста. 
 

 

 

 

 

 



Додаток № 21 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  відділу  освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і         

відповідальність начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту (далі – 

начальник відділу) виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

1.2. Керівництво роботою начальника відділу здійснює міський голова 

1.3. Начальник  відділу призначається на посаду і звільняється міським 

головою. 

1.4. Начальник  відділу у своїй роботі повинен керуватися: Конституцією 

України, Законом України  „Про службу в органах місцевого самоврядування”, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України та наказами 

профільного Міністерства. 

1.5. На час відсутності начальника відділу заміщує провідний спеціаліст або 

інший працівник відділу освіти, культури, молоді та спорту відповідно до 

розпорядження (наказу).  

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1.  Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 

праці у відділі. 

2.2. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи та  забезпечує організацію їх виконання. 

2.3. Представляє інтереси відділу в органах місцевого самоврядування, інших 

організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.  

2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. 

2.5.Затверджує посадові інструкції працівників відділу та визначає ступінь їх 

відповідальності.  

2.6. Здійснює добір кадрів.  

2.7. Забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції відділу. 

2.8. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості 

здобуття дітьми і підлітками територіальної громади повної загальної середньої 

освіти.  

2.9. Здійснює реалізацію державної політики та політики міської ради у 

сферах освіти, фізичної культури та спорту.  



2.10. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання Конституції України 

щодо функціонування української мови як державної у навчальних закладах і 

установах освіти. 

2.11. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством 

освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та 

погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; вносить 

пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.  

2.12. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового 

способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними 

організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у 

вирішенні завдань популяризації здорового способу життя, створенні 

передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців міста та сіл 

територіальної громади.  

2.13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

заохочення та нагородження працівників відділу. 

2.14. Координує організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, 

професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів.  

2.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників відділу, структурних підрозділів, педагогічних працівників 

навчальних закладів.  

2.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень відділу.  

2.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни.  

2.18. Здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного 

підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців). 

2.19. Вносить пропозиції щодо розгляду на постійних депутатських комісіях 

міської ради питань, що належать до компетенції відділ, розробляє проекти 

відповідних рішень.  

2.20.Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-

технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів.  

2.21. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого 

законодавства. 

2.22. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

3. Начальник відділу має право  

 

3.1. За дорученням керівництва, представляти відділ в інших органах 

виконавчої  влади з питань, що належить до компетенції відділу. 

3.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради, її 

структурних підрозділів документи, довідки, інші матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

3.3. Брати участь у нарадах, засіданні  виконавчого комітету та сесії міської 

ради.  

3.4. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 



3.5. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.6. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.7. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.8. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.9. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.10. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Відповідальність 

 

4.1. Начальник відділу несе персональну  відповідальність за неналежне 

виконання або невиконання своїх  посадових обов’язків, передбачених даною 

посадовою інструкцією.   

4.2. Начальник відділу несе дисциплінарну, цивільну-правову, 

адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановлену 

законом.  

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Додаток № 22 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  відділу  організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і         

відповідальність начальника відділу організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

1.2. Начальник  відділу організаційно-кадрової роботи призначається на 

посаду і звільняється з  неї  міським головою. 

1.3. Начальник  відділу організаційно-кадрової роботи повинен знати: Указ  

Президента України  від 7 лютого 2008 року за №109/2008,  Закон України 

„Про звернення громадян”, Типову Інструкцію з діловодства, Конституцію 

України, Закон України  „Про службу в органах місцевого самоврядування”, 

Закон України «Про доступ до публічної інформації», антикорупційне 

законодавство та інші нормативні акти з питань звернень  громадян та органу 

місцевого самоврядування, загальні правила поведінки посадової особи 

місцевого самоврядування, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

основні принципи роботи на комп’ютері. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1.  Здійснює загальне керівництво роботою  відділу. 

2.2. Розробляє Положення про відділ, функціональні обов’язки працівників 

2.3. Складає план  роботи  виконавчого комітету міської ради. 

2.4. Розподіляє обов’язки  між працівниками відділу, забезпечує виконання 

покладених на відділ завдань, дбає про підвищення фахового рівня та ділової 

кваліфікації працівників відділу. 

2.5. Вносить на розгляд керівництва міськвиконкому пропозиції з питань, що 

належать до компетенції відділу. 

2.6. Попередньо розглядає вхідну кореспонденцію, передає її на реєстрацію. 

2.7. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи відділу, встановлює 

ступінь відповідальності працівників відділу за доручені ділянки роботи. 

2.8. Періодично звітує перед керуючим справами про виконання планів 

роботи, стан справ з питань, що належить до компетенції відділу. 

2.9. Здійснює контроль за підготовкою та редакційним оформленням всіх 

документів міської ради. 

2.10. Організовує підготовку сесій та засідань постійних депутатських 

комісій міської ради. 

2.11. Організовує підготовку виконкому. 

2.12. Оформлює протоколи, рішення сесій міської ради та видає їх копії. 



2.13. Забезпечує доведення рішень комісій та сесій до виконавців та 

заявників, а також до керівників органів, підприємств, установ та організацій, 

яких стосуються прийняті рішення. 

2.14. Проводить підготовку проектів рішень на засідання виконавчого 

комітету з питань виділення матеріальної допомоги.  

2.15. Веде контроль за організацією оприлюднення необхідної інформації на 

офіційному сайті Кам’янської міської ради. 

2.16. Здійснює підготовку нагороджень з приводу загальнодержавних та 

інших свят. 

2.17.Виконує доручення міського голови та керуючого справами (секретаря) 

виконкому. 

2.18. Забезпечує неухильне дотримання вимог затвердженої Інструкції з 

діловодства у виконавчому комітеті Кам’янської  міської ради та її  виконавчих 

органах. 

2.19. У разі тимчасової відсутності працівника відділу визначає інших 

працівників відділу, відповідальних за їх виконання. 

2.20. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

3. Начальник відділу має право  

 

3.1. За дорученням керівництва, представляти відділ в інших органах 

виконавчої  влади з питань, що належить до компетенції відділу. 

3.2. Перевіряти стан роботи в структурних підрозділах міськвиконкому.    

3.3. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради, її 

структурних підрозділів документи, довідки, інші матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

3.4. Брати участь у нарадах, засіданні  виконавчого комітету та сесії міської 

ради.  

3.5. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.6. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.7. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.8. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.9. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.11. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Відповідальність 

 



4.1. Начальник відділу організаційно-кадрової роботи несе персональну  

відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх  посадових 

обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією.   

4.2. Начальник відділу організаційно-кадрової роботи несе дисциплінарну, 

цивільну-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у 

порядку, встановлену законом.  

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

5.1. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра або  спеціаліста.   

 5.2. Загальний стаж роботи не менше 3 років.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток № 23 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

провідного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради 

 

6. Загальні положення 

 

1.1. Провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи (далі – 

провідний спеціаліст) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої 

належить кадрове забезпечення роботи виконавчого комітету  Кам’янської 

міської ради.  

1.2. Провідний спеціаліст призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю. Призначення на 

посаду провідного спеціаліста відділу проводиться за результатами 

конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Провідний спеціаліст відділу підпорядковується міському голові, 

секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та безпосередньо 

начальнику відділу.  

1.4. Провідний спеціаліст відділу повинен володіти державною мовою, знати: 

Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції» та інші; акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, що стосуються виконання його функціональних 

обов'язків; основи діловодства; правила ділового етикету; законодавство з 

питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки; основні 

принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними 

засобами. 

1.5. Повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування, акти 

антикорупційного законодавства, Укази Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, 

практику застосування чинного законодавства, правила ділового етикету, 

правила та норми охорони праці та протипожежного захисту. 

 

7. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної кадрової 

політики та з питань служби в органах місцевого самоврядування у 

виконавчому  комітеті міської ради. 



2.2. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну 

статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний та кількісний склад 

посадових осіб виконавчого комітету міської ради.  

2.3. У межах компетенції та за дорученням керівника готує у визначеному 

законодавством порядку документи про притягнення працівників виконавчого 

комітету міської ради до дисциплінарної відповідальності. 

2.4. Готує довідки, інформації з кадрових питань. 

2.5. Готує накази по виконавчому комітету міської ради з кадрових питань 

(особового складу) (про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки, 

відрядження тощо) на підставі доповідних записок, заяв працівників, та інших 

документів. 

2.6. Здійснює реєстрацію та веде облік розпоряджень з кадрової роботи, 

відпусток та відряджень. 

2.7. Формує, обробляє, здійснює облік особових справ працівників 

виконавчого комітету міської ради, забезпечує їх зберігання та обмеження 

доступу згідно з вимогами законодавства про захист персональних даних. 

2.8. Веде облік, вносить відповідні записи та забезпечує зберігання трудових 

книжок працівників виконавчого комітету міської ради згідно з вимогами 

законодавства у сфері захисту персональних даних. 

2.9. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових 

відносин, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, 

покладених на виконавчий комітет міської ради, забезпечує захист 

персональних даних, що обробляються відділом. 

2.10. Організовує роботу щодо стажування працівників виконавчого комітету 

міської ради. 

2.11. Вивчає потреби та вносить керівнику виконавчого комітету міської ради 

пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників. 

2.12. Ознайомлює працівників виконавчого комітету міської ради з 

посадовими інструкціями. 

2.13. Оформляє документи про присвоєння відповідних рангів посадовим 

особам виконавчого комітету міської ради та вносить про це записи у трудові 

книжки. 

2.14. Обчислює загальний, страховий стаж роботи та стаж служби в органах 

місцевого самоврядування. 

2.15. Веде облік використання відпусток та формує графік відпусток 

працівників виконавчого комітету  міської ради. 

2.16. Забезпечує видачу звільненій особі належно оформленої трудової 

книжки. 

2.17. Здійснює організаційні заходи щодо подання посадовими особами 

виконавчого комітету міської ради відомостей про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. 

2.18. Здійснює організаційні заходи щодо проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань. 

2.19. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу. 

2.20. Готує пропозиції щодо продовження терміну перебування на державній 

службі. 



2.21. Здійснює заходи щодо формування кадрового резерву виконавчого 

комітету міської ради. 

2.22. Бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки 

виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них 

завдань і обов'язків. Контролювати терміни проходження атестації посадовими 

особами місцевого  самоврядування. 

 2.23. Здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору, приймати від 

кандидатів на посади посадових осіб органу місцевого самоврядування 

відповідні документи та подавати їх на розгляд конкурсної комісії. 

 2.24. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів 

посадовим особам. 

2.25. Є відповідальною за військовий облік. 

2.25. В своїй роботі дотримується вимог керівних документів про 

військовий облік та бронювання. 

2.26. Веде належним чином відповідні документи по військовому обліку та 

бронюванню згідно вимог керівних документів і розпоряджень щодо 

військового обліку. 

2.27. Своєчасно складає та надсилає в ОМВК потрібні звіти, донесення. 

2.28. Своєчасно і в установлений термін представляє в ОМВК, документи 

по веденню військового обліку, особові картки на військовозобов’язаних 

форми П-2ДС  працюючих на підприємстві. 

2.29. Відповідає за якісне ведення та збереження всіх документів по 

військовому обліку та бронюванню на підприємстві згідно вимог та 

керуючись керівними документами щодо військового обліку та бронюванню. 

2.30. Виконує інші доручення міського голови, секретаря міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.   

 

3. Має право: 

 

3.1. Представляти орган місцевого самоврядування в інших управлінських 

структурах з питань, що входять до його компетенції. 

3.2. В установленому порядку запитувати та отримувати від державних 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських 

об’єднань необхідні статистичні дані та оперативні дані, звіти з питань, що 

розглядаються в міській раді. 

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи міської ради. 

3.4. Здійснювати особистий прийом громадян та вживати заходи щодо 

своєчасного розгляду пропозицій, скарг, заяв. 

3.5. Залучати за згодою міського голови відповідних спеціалістів для 

підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для 

розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до 

покладених на нього обов’язків. 

3.6. Брати участь у пленарних засіданнях ради, виконавчого комітету, 

нарадах, які проводяться в міській раді. 

3.7. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 



3.8. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.9. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.10. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.11. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.12. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.13. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

 

4. Провідний спеціаліст відповідно до чинного законодавства несе 

відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу 

в органах місцевого самоврядування та її проходженням. 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах. 

4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання наданих 

йому прав, неналежне виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

невиконання правил і норм охорони праці та техніки безпеки, незбереження 

державного майна. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги  провідного спеціаліста 

 

5.1. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем  магістра, спеціаліста. 

5.2.  Стаж роботи за фахом не менше 1-го року. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток № 24 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії відділу організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії відділу організаційно-кадрової роботи (далі – 

спеціаліст 1-ї категорії) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої 

належить правове забезпечення роботи виконавчого комітету Кам’ янської 

міської ради. 

1.2. Спеціаліст 1-ї категорії призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю.  

Призначення на посаду спеціаліста 1-ї категорії відділу проводиться за 

результатами конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Спеціаліст 1-ї категорії відділу підпорядковується міському голові, 

секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та безпосередньо 

начальнику відділу.  

1.4. Спеціаліст 1-ї категорії відділу повинен володіти державною мовою, 

знати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції» та інші; акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, що стосуються виконання його функціональних 

обов'язків; основи діловодства; правила ділового етикету; законодавство з 

питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки; основні 

принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними 

засобами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Представляє за дорученням міського голови інтереси міської ради та 

виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, 

господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час 

розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені 

міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів. 

2.2. Складає позовні заяви, захищає інтереси міської ради у суді. 

2.3. Розробляє та бере участь у розробці проектів розпорядчих документів, 

положень, що належать до компетенції міської ради. 



2.4. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки рішень 

міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, як 

нормативного, так і індивідуального характеру, візує їх. 

2.5. Надає правову допомогу виконавчим органам ради, готує за їх участю 

матеріали для передачі до правоохоронних та судових органів. 

2.6. Розглядає письмові скарги і звернення громадян, надає письмові 

відповіді на звернення, за необхідності готує висновки, доповідні записки. 

2.7. Забезпечує вчасність виконання службових документів та розгляду 

звернень громадян, які надійшли до міської ради. 

2.8. Бере участь у роботі по оформленню договорів, візує їх, готує висновки 

про їх юридичну спроможність. 

2.9.   Консультує працівників міськвиконкому, комунальних установ з 

питань чинного законодавства. 

2.10. Здійснює контроль, проводить перевірки, інспекції та аналітичну 

роботу з питань, що належать до його компетенції. 

2.11. Організовує ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської 

ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, 

установ комунальної форми власності. 

2.12. Виконує інші доручення завідуючого відділом  та керівництва міської 

ради і виконкому. 

2.13. Веде довідково-інформаційну роботу із законодавства і нормативних 

актів із застосуванням технічних засобів, а також облік змін чинного 

законодавства та інших нормативних документів, що виходять. 

2.14. Проводить роботу по ознайомленню посадових осіб міської ради з 

нормативними актами, що стосуються їх діяльності, антикорупційному 

законодавстві, а також про зміни в чинному законодавстві. 

2.15. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 

інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. 

2.16. Зобов’язаний зберігати службову інформацію про громадян, що стала 

відома під час виконання обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із 

законодавством, не підлягає розголошенню. 

2.17.  Проводить оформлення документів по приватизації житла, здійснює 

організаційне та правове забезпечення роботи органу приватизації міської 

ради. 

2.18. Забезпечує організацію та ведення квартирного обліку виконавчого 

комітету міської ради, здійснює інші заходи передбачені чинним житловим 

законодавством. 

2.19. Здійснює організаційні заходи щодо прийняття до комунальної 

власності майна інших установ, підприємств та організацій, управління 

комунальним майном, його відчудження та приватизації. 

2.20. Організовує роботу постійно-діючих комісій при міськвиконкомі: 

конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на міських 

маршрутах загального користування в м.Кам’янці. 

2.21. Виконує обов’язки секретаря міського штабу громадських формувань. 

2.22. Виконує обов’язки секретаря тендерного комітету. 

2.23. Повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 

здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків; виконувати вимоги 



нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та 

протипожежного захисту. 

 2.24. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 

виконавчого    комітету Кам’янської  міської ради. 

2.25. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить 

експертизу таких актів. 

3. Спеціаліст 1-ї категорії має право: 

 

3.1. За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду та її 

виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до 

його компетенції. 

3.2. Відповідно до своєї компетенції брати участь у розгляді питань, 

приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення. 

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали від державних органів та інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та їх посадових осіб з питань віднесених до його компетенції. 

3.4. Вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо шляхів 

удосконалення роботи. 

3.5. Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо отримання від 

органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів, а від органів 

статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених завдань. 

3.6. За дорученням керівництва міської ради брати участь у роботі семінарів, 

нарад з питань, віднесених до його компетенції. 

3.7. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.8. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.9. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.10. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.11. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.12. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.13. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Відповідальність 

 

4.1. За порушення законодавства  спеціаліст 1-ї категорії несе дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність, 

встановлену законом.  

4.2. Спеціаліст 1-ї категорії несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне 

виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання 



наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи 

місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну 

службу та її проходженням, передбачену чинним законодавством України. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

5.1. Громадянин України, який вільно володіє державною мовою. 

5.2. Має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 

спеціаліста у галузі знань «Правознавство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Додаток № 25 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

                       

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії відділу організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії відділу організаційно-кадрової роботи (далі – 

спеціаліст 1-ї категорії) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої 

належить забезпечення діловодства виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради. 

1.2. Спеціаліст 1-ї категорії призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю. Призначення на 

посаду спеціаліста 1-ї категорії відділу проводиться за результатами 

конкурсного відбору або іншим способом, передбаченим чинним 

законодавством. 

1.3. Спеціаліст 1-ї категорії відділу підпорядковується міському голові, 

секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та безпосередньо 

начальнику відділу. 

1.4. Спеціаліст 1-ї категорії відділу повинен володіти державною мовою, 

знати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції» та інші; акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, що стосуються виконання його функціональних 

обов'язків; основи діловодства; правила ділового етикету; законодавство з 

питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки; основні 

принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними 

засобами. 

 

2. Завдання та обов’язки 

 

2.1. Організовує прийом відвідувачів та веде журнал обліку особистого 

прийому громадян міським головою та контролює виконання резолюцій. 

2.2. Веде діловодство, приймає на адресу міської ради кореспонденцію, 

здійснює її систематизацію відповідно діючого порядку і передає її після 

розгляду міським головою конкретним виконавцям. 

2.3. Перевіряє та систематизує пошту, яка надходить на електронну адресу 

виконавчого комітету міської ради. 



2.4. Створює належні умови для роботи керівника, забезпечує кабінет 

канцелярськими приладами. 

2.5. Формує контрольні справи та картки. 

2.6. Організовує телефонні переговори міського голови, приймає та передає 

телефонограми, записує у його відсутності повідомлення та доводить до відома 

міського голови їх зміст. 

2.7. Здійснює контроль за дотриманням строків виконання заяв, звернень, 

депутатських запитів. 

2.8. Складає номенклатуру справ виконавчого комітету міської ради, організовує 

роботу архіву, бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності 

документів при їх відборі на державне зберігання. 

2.9. Складає  річну звітність по зверненнях громадян. 

2.10. Забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, надісланими 

поштою та засобами факсимільного зв’язку, а також за документами, складеними 

на виконання запитів на інформацію. 

2.11. Відповідає за збереження періодичних видань. 

 

 

 

 

3. Спеціаліст 1-ї категорії має право: 

 

3.1. За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду та її 

виконавчий комітет в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до 

його компетенції. 

3.2. Відповідно до своєї компетенції брати участь у розгляді питань, 

приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення. 

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали від державних органів та інших органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності та їх посадових осіб з питань віднесених до його компетенції. 

3.4. Вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо шляхів 

удосконалення роботи. 

3.5. Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо отримання від 

органів виконавчої влади інформації, документів і матеріалів, а від органів 

статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених завдань. 

3.6. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.7. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.8. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.9. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.10. На здорові, безпечні та належні умови праці. 



3.11. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.12. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4. Спеціаліст відповідно до чинного законодавства несе 

відповідальність: 

 

4.1. За порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на 

службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; 

4.2. За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться 

в службових документах; 

4.3. За невиконання покладених на нього обов’язків і невикористання 

наданих прав. 

 

5. Кваліфікаційні вимоги 

 

5.1. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста. 

5.2. Стаж роботи за фахом не менш 3-х років. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Додаток № 26 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії відділу організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії відділу організаційно-кадрової роботи (далі – 

спеціаліст 1-ї категорії) виконавчого комітету Кам’янської міської ради є 

посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якого  

належить  інформаційне забезпечення виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради. 

1.2. Спеціаліст 1-ї категорії призначається та звільняється з посади 

розпорядженням міського голови у порядку, передбаченому чинним 

законодавством з дотриманням вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції» та законодавства про працю.Призначення на посаду 

спеціаліста 1-ї категорії відділу проводиться за результатами конкурсного 

відбору або іншим способом, передбаченим чинним законодавством. 

1.3. Спеціаліст 1-ї категорії відділу підпорядковується міському голові, 

секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконкому та безпосередньо 

начальнику відділу. 

1.4. Спеціаліст 1-ї категорії відділу повинен володіти державною мовою, 

знати: Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції» та інші; акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, що стосуються виконання його функціональних 

обов'язків; основи діловодства; правила ділового етикету; законодавство з 

питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки; основні 

принципи роботи з комп'ютерною технікою та відповідними програмними 

засобами. 

 

2. Завдання та обов'язки 

 

2.1.Надавати допомогу та консультації співробітникам, які використовують 

розроблені програмні системи. 

2.2.Надання  консультацій по технічному та програмному забезпеченню. 

2.3.Оновлення програмних засобів на комп'ютерах  міських органів 

виконавчої влади у разі потреби. 

2.4.Освоєння програм загального призначення для удосконалення роботи 

операційних систем. 

2.5.Своєчасно поновлювати антивірусні бази для забезпечення захищеності 

інформації та безперебійності роботи технічних засобів, проводити щотижневу 



перевірку комп'ютерів на наявність вірусів та приймати міри по їх 

виправленню. 

2.6 Щотижнево проводити резервне копіювання загальних БД відділів 

виконавчого комітету міської ради. 

2.7. Бере участь у підготовці матеріалів, забезпечує оприлюднення та 

інформаційне наповнення офіційного веб-сайту міської ради. 

2.8. Фотографувати всі заходи які відбуваються у м.Кам’янка, в с. Юрчиха та 

с.Тимошівка 

2.9. Проводить відеозйомку та монтаж  сесій міської ради. 

2.10. Готує презентацію сесії. 

 

 

3.Спеціаліст 1-ї категорії має право: 
 

3.1. Надавати пропозиції з питань використання  засобів обчислювальної 

техніки. 

3.2. Одержувати від державних органів необхідну інструктивну, довідкову та 

інформаційну документацію з питань автоматизації роботи органів 

міськвиконкому. 

3.3. Перевіряти робочий стан комп'ютерної техніки, у разі потреби проводити 

профілактичні дії. 

3.4. За дорученням керівництва міської ради брати участь у роботі семінарів, 

нарад з питань, віднесених до його компетенції. 

3.5. На належну оплату праці залежно від рангу, який присвоєний, якості,  

досвіду та стажу роботи. 

3.6. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, 

сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

3.7. Безперешкодно знайомитись з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби в органах місцевого самоврядування, у разі необхідності давати 

особисті пояснення. 

3.8. На повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до 

себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.9. На здорові, безпечні та належні умови праці. 

3.10. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу. 

3.11. Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних 

органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою 

зняття безпідставних звинувачень або підозр. 

 

4.   Відповідальність 

 

4.1. Спеціаліст 1-ї категорії несе відповідальність за якість і своєчасність 

виконання завдань, покладених на нього цією посадовою інструкцією. 

4.2. Спеціаліст 1-ї категорії  несе відповідальність за порушення Закону 

України „Про інформацію" щодо захисту і надання інформації з обмеженим 

доступом або конфіденційної інформації. 

 



5.   Кваліфікаційні  вимоги 

 

5.1. Освіта вища або не повна вища. 

5.2. Стаж роботи по фаху - не менше 2-х років. 

5.3. Володіння комп'ютером, знання операційних систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток № 27 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

діловода  

  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  
           1.1.Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” діловод міської ради призначається міським головою. 

         1.3.Діловод міської ради може бути звільнений за власним бажанням чи з 

ініціативи керівництва у відповідності з діючим законодавством. 

          1.4.Діловод міської ради у своїй діяльності керується Регламентом міської 

Ради та посадовою інструкцією, розпорядженнями і дорученнями міського 

голови. 

          1.5.Діловод міської ради підпорядковується міському голові, секретарю 

міської ради, керуючому справами (секретарю) виконкому, начальнику відділу 

та старості. 

         1.6.На посаду діловода міської ради призначається особа з середньою 

спеціальною фаховою освітою. 

  

ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ”ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 

  

2.1. Здійснює делеговані повноваження у сфері  реєстрації місця проживання, 

зняття із реєстрації місця проживання (Постанова КМУ №207 від 25.03.2015р.) 

2.2. Оформляє документів для отримання нового паспорту, втраченого, зі 

зміною прізвища, взамін зіпсованого 

2.3.Видає довідки про адресу місця реєстрації та проживання  особи 

2.4. Подає  звітність  у Кам’янський РС УДМС про реєстрацію та зняття з 

реєстрації місця проживання 

2.5. Подає  звітність у обласний відділ статистики про реєстрацію та зняття із 

реєстрації громадян 

2.6. Подає  звітність  у реєстр виборців щодо реєстрації та зняття з реєстрації  

місця проживання 

2.7. Подає  звітність у Кам’янський РВК  до 5 числа,   згідно Порядку 

організації та ведення військового обліку призовників та 

військовозобов’язаних. (Постанова КМУ № 921 від 07.12.2016року).  

2.8. Проводить бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, 

установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.(Постанова 

КМУ № 45 від 04.02.2015р. та Постанова КМУ із змінами №12 від 

11.01.2018року) 

2.9.Веде обліку військових захоронень(могил та захоронених солдат), кількість  

пам’ятників, обелісків, меморіалів слави ,ветеранів війни, інвалідів війни, 

учасників бойових дій,  учасників війни, вдів загиблих воїнів, воїнів- 

інтернаціоналістів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 



2.10. Видає довідки про склад сім’ї 

2.11. Видає довідок до нотаріуса для оформлення спадщини 

2.12. Складає актів обстеження побутових умов сімей із дітьми, людей 

похилого віку та неблагополучних сімей. 

2.13. Видає характеристик з місця проживання 

2.14. Видає довідки про присадибні земельні ділянки. 

2.15. Видає  витяги із по господарських книг за період   із 1941 року  по  2017 

рік  

2.16. Веде  погосподарські книги за період із 2016р по 2020 рік : внесення змін 

щодо власника домогосподарства , зміна прізвища зареєстрованих, зміна площ 

земельних ділянок, прибуття та вибуття громадян, ведення обліку  підсобного 

господарства 

2.17. Складає соціальний паспорту села : кількість дворів, населення всього, в 

т.ч.: чоловіків, жінок, дітей, пенсіонерів, людей працездатного віку та пільгової 

категорії та інших категорій громадян.      

2.18. Складає соціальний паспорт по багатодітних сім’ях та неповнолітніх 

дітях. 

2.19. Видає довідок у поліцію про відсутність злочинів 

2.20. Надання відповіді на листи, звернення та інше. 

2.21. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов'язані з 

діяльністю ради та її органів. 

 

2.22. Діловод міської ради повинен знати: 

- етику та культуру ділового спілкування; 

- основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів 

міської ради; 

- основи експлуатації сучасної комп'ютерної техніки. 

2.23. Діловод міської ради повинен вміти: 

- грамотно та доцільно виконувати функціональні обов'язки, 

застосовувати  закони та нормативні  акти, приймати правові рішення та 

вчиняти інші бухгалтерські дії; 

- нести відповідальність за виконання посадових обов’язків. 

  

ІІІ. ПРАВА 
  

3.1.Діловод міської ради має право користуватися правами і свободами, які 

гарантуються громадянам України Конституцією і Законами України. 

3.2.Діловод міської ради має право на повагу особистої гідності, справедливе і 

шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.3.Діловод міської ради має право на оплату праці залежно від посади, яку 

займає, якості, досвіду та стажу роботи. 

3.4.Діловод міської ради має право на безпечні та необхідні для 

високопродуктивної роботи умови праці. 

3.5.Діловод міської ради має право на соціальний і правовий захист. 

3.6.Діловод міської ради має право вимагати проведення службового 

розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень 

або підозри щодо неї. 



3.7.Діловод міської ради має право захищати свої законні права та інтереси в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому 

порядку. 

  

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
  

4.1. За неналежне виконання своїх функціональних обов’язків діловод міської 

ради несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства 

України. 

  

V. Кваліфікаційні вимоги 
5.1. Освіта середньо - спеціальна або повна загальна середня, уміння 

користування  персональним комп’ютером без вимог до стажу роботи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток № 28 

до рішення виконавчого комітету 

від 27.03.2018 року № 32 

  

1.Загальні положення 

            1.1. Касир належить до категорії службовців, є матеріально 

відповідальною особою. 

            1.2. Касир призначається на посаду та звільняється з посади міськім 

головою з дотриманням вимог  Кодексу законів  про працю України. 

            1.3. Касир підпорядкований міському голові  підзвітний. Виконує 

рішення міської ради та її  виконавчого комітету, службові доручення міського 

голови, старости. 

            1.4. Рахівник-касир міської ради в своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, постановами Верховної  Ради 

України, указами та розпорядженнями України, постановами і розпорядженням 

Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

  

2. Повноваження та функціональні  обов’язки  рахівника-касира            

 2.1. Здійснює збір місцевих податків та зборів  передбачених Законом України  

«Про місцеві податки і збори »; 

2.2. Здійснює  облік  земельних ділянок громади та нарахування земельного 

податку; 

2.3. Веде особові рахунки платників земельного податку, отримує квитанції та 

збирає земельний податок , здає готівку в банк; 

2.4. Веде особові рахунки платників самооподаткування, отримує квитанції та 

збирає кошти самооподаткування  населення,  здає готівку в банк; 

2.5. Виконує інші доручення міського голови та старости. 

2.6. Оформлення жителям села  субсидії   на природній газ , електроенергію та 

тверде паливо і скраплений газ.  Допомога у оформленні заяви та декларації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.7. Ведення трудового архіву для оформлення пенсій працівникам, видача 

стажових довідок, про реорганізацію, про заробітну плату, про вихододні, про 

членство у КСП. 

2.8. Оформлення документів для отримання пільг багатодітними сім’ями та  

учасниками бойових дій, ліквідаторами ЧАЄС, інвалідами. 

2.9.  Нарахування та уточнення нарахувань земельного податку за присадибні 

земельні ділянки 

2.10. Рознесення повідомлень  про нарахування земельного податку за 

присадибні ділянки та земельні паї  жителям села 

2.11. Збір коштів земельного податку , добровільних внесків (цільових фондів 

рад) , держмита та адміністративного збору здача  цих коштів  в банк на 

відповідні  рахунки  ОТГ  



3. Права  касира 

        Касир  міської ради має право: 

 3.1.На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з 

боку керівників, співробітників і громадян; 

  3.2.На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, якості, досвіту та 

стажу роботи; 

3.3.На просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці; 

3.4.На соціальний і правовий захист; 

3.5.Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форм власності, 

об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для 

виконання своїх службових обов’язків. 

3.6.Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування 

безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри  щодо неї; 

 3.7.Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування та в судовому порядку. 

  

4. Касир повинен знати 

 4.1.Конституцію України, Закони України, нормативні документи що 

стосуються його діяльності,  Укази Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів виконавчої влади 

вищого рівня, рішення міської ради та її виконавчого комітету. 

4.2.Податкову справу, основи цивільного права. 

4.3.Правила внутрішнього розпорядку роботи. 

4.4.Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту. 

4.5.Основи комп’ютерної грамоти та відповідні програмні засоби. 

  

5. Кваліфікаційні вимоги 
5.1. Освіта середньо - спеціальна або повна загальна середня, уміння 

користування  персональним комп’ютером без вимог до стажу роботи. 

  

6.Відповідальність касира міської ради 
6.1.Касир за неналежне виконання службових  обов’язків, перевищення своїх 

повноважень, несе цивільну, адміністративну або кримінальної 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

  

  

  

 
 

 

Керуючий справами (секретар) виконкому    Ю.І.Щербак 


