
 

   
                                                                                             

УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  21.08.2018 року  № 101  

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 заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  (додаток 1). 

1.2. Внести зміни до посадової інструкції заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, затвердженої рішенням виконкому 

від 27.03.2018 року №32 «Про затвердження Посадових інструкцій працівників 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради» та викласти в новій редакції 

(додаток 2). 

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

довести до відома працівників Кам’янської міської ради їх посадові інструкції 

під особистий підпис.  

В.о.міського голови                                                                 А.М.Плєшкань 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

від  21.08.2018 року № 101 

 
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, фінансової політики та гуманітарних питань на території Кам’янської 

міської ОТГ.  

3. Сприяє реалізації на території Кам’янської міської ОТГ політики з 

питань: 

-      гуманітарного розвитку; 

-      соціального захисту населення; 

-      розвитку культури та туризму; 

-      фінансової діяльності. 

4.  Координує забезпечення чіткої організації прийому громадян, 

своєчасного розгляду їх письмових та усних звернень, здійснення контролю за 

їх виконанням. 

5.  Здійснює контроль за забезпеченням прозорості прийняття 

управлінських рішень та підвищення їх якості. 

6. Забезпечує взаємодію виконавчого комітету міської ради з іншими 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. 

7. Очолює конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на 

заміщення вакантних посад в апараті міської ради. 

8. Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території 

Кам’янської міської ОТГ громадських слухань за напрямами діяльності 

підпорядкованих відділів виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

9. Підписує фінансові, бухгалтерські та господарські документи апарату  

міської ради (звітності, договори, гарантійні листи, довіреності на отримання 

товарно-матеріальних цінностей, касові документи, авансові звіти, акти на 

списання товарно-матеріальних цінностей та інші), підпис на яких 

скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету  Кам’янської міської 

ради. 

10. Погоджує проекти рішень міської ради за напрямом діяльності, 

службові документи, проекти організаційно-розпорядчих документів 

виконавчого комітету міської ради та міського голови. 

11. Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими відділами 

міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність. 

12. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на 

посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих 



відділів міської ради, застосування до них заохочень та дисциплінарних 

стягнень. 

13. Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій  у 

підпорядкованих відділах міської ради. 

14.  Сприяє навчанню та підвищенню кваліфікації посадових осіб 

підпорядкованих відділів міської ради. 

15.   Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності. 

16.   Здійснює взаємозв’язок з містами-побратимами. 

17.  Сприяє розробленню та розвитку міських галузевих программ, 

відповідно до своєї компетенції та контролює їх виконання. 

18. Сприяє діяльності ветеранських, громадських організацій 

(чорнобильців, афганців, інвалідів, в’язнів, репресованих, Товариства 

Червоного Хреста). 

19.  Сприяє розробленню проектів бюджетів у галузях охорони здоров’я, 

праці та соціального захисту населення, сімейної та гендерної політики та 

контролює використання виділених коштів. 

20.  Погоджує проекти розпорядчих актів міського голови, міської ради та 

її виконавчого комітету з питань, що належать до його компетенції. 

21.    Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності. 

22.    Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів 

міської ради і підвищення ефективності роботи підприємств та організацій 

відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

23. Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих 

актів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що, зокрема, 

відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними. 

24. Забезпечує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету 

шляхом координації та контролю за діяльністю виконавчих органів ради у 

відповідних сферах. 

25. Забезпечує підготовку програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, цільових програм. 

26. Здійснює управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать Кам’янській 

міській ОТГ, забезпечує організацію їх матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення. 

27. Здійснює встановлення за рахунок коштів місцевого бюджету і 

благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту населення. 

28.Забезпечує здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової 

інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи ради, 

виконавчого комітету та міського голови. 

29. Сприяє висвітленню позиції органів місцевої влади з 

актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, 

інформуванню населення про поточну роботу, прийняті рішення міської ради, 

рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші 

документи. 

30. Організує підготовку і координацію промоційних заходів в 

Україні, спрямованих на поширення знань про Кам’янську міську ОТГ, її 

історико-культурну спадщину. 



 

31.   Несе персональну відповідальність перед мешканцями міста за 

неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності. 

32.   Здійснює згідно з розпорядженням міського голови повноваження 

іншого заступника міського голови на період його тимчасової відсутності. 

33. Очолює комісії: 

- з легалізації заробітної плати та зайнятості населення; 

- з надання одноразової грошової допомоги; 

- комісія з житлових питань виконкому. 

 

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 № 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 21.08.2018 року № 101 

 

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; 

- міський штаб громадських формувань; 

- 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. 

 

 


