
 

   
                                                                                             

УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  25.09.2018 року  № 124 

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» та рішення Кам’янської міської 

ради від 27 квітня 2018 року №8-2 «Про внесення змін до рішення 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. Внести зміни до посадової інструкції начальника відділу 

організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету Кам’янської міської 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 1). 

1.2. Внести зміни до посадової інструкції спеціаліста 1-ї категорії відділу 

організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету Кам’янської міської 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). 



 

1.3. Внести зміни до посадової інструкції провідного спеціаліста 

реєстраційно-юридичного відділу виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради, затвердженої рішенням виконкому від 24.07.2018 року №90 «Про 

затвердження Посадових інструкцій працівників виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради» та викласти в новій редакції (додаток 3). 

1.4. Внести зміни до посадової інструкції провідного спеціаліста 

реєстраційно-юридичного відділу виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради, затвердженої рішенням виконкому від 24.07.2018 року №90 «Про 

затвердження Посадових інструкцій працівників виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради» та викласти в новій редакції (додаток 4). 

1.5. Внести зміни до посадової інструкції спеціаліста 1-ї категорії 

реєстраційно-юридичного відділу виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради, затвердженої рішенням виконкому від 24.07.2018 року №90 «Про 

затвердження Посадових інструкцій працівників виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради» та викласти в новій редакції (додаток 5). 

1.6. Внести зміни до посадової інструкції начальника відділу надання 

соціальних послуг виконавчого комітету Кам’янської міської ради, 

затвердженої рішенням виконкому від 24.07.2018 року №90 «Про затвердження 

Посадових інструкцій працівників виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради» та викласти в новій редакції (додаток 6). 

1.7. Внести зміни до посадової інструкції провідного спеціаліста відділу 

житлово-комунального господарства, будівництва та інвестицій виконавчого 

комітету Кам’янської міської 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 7). 

1.8. Внести зміни до посадової інструкції спеціаліста 1-ї категорії відділу 

житлово-комунального господарства, будівництва та інвестицій виконавчого 

комітету Кам’янської міської 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 8). 

1.9. Внести зміни до посадової інструкції спеціаліста 1-ї категорії відділу 

земельних відносин та екології виконавчого комітету Кам’янської міської 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 9). 



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              О.В.Нечиталюк                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

від  25.09.2018 року № 124 

 

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. Здійснює контроль за дотриманням строків виконання заяв, звернень, 

депутатських запитів. 

2.15. Складає  річну звітність по зверненнях громадян. 

2.16. 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. 

2.17. Веде контроль за організацією оприлюднення необхідної інформації на 

офіційному сайті Кам’янської міської ради. 

2.18. Здійснює підготовку нагороджень з приводу загальнодержавних та 

інших свят. 

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

виконкому. 

2.20. Забезпечує неухильне дотримання вимог затвердженої Інструкції з 

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

органах. 

2.21. У разі тимчасової відсутності працівника відділу визначає інших 

працівників відділу, відповідальних за їх виконання. 

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. 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 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра або  спеціаліста.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 

від  25.09.2018 року № 124 
 

 

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 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. Організовує телефонні переговори міського голови, приймає та передає 

телефонограми, записує у його відсутності повідомлення та доводить до відома 

міського голови їх зміст. 

2.6. Відповідає за збереження періодичних видань. 

2.7. Виконує обов’язки секретаря керівника. 

 

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 

 

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до рішення виконавчого комітету 

від  25.09.2018 року № 124  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

провідного спеціаліста реєстраційно-юридичного відділу 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Провідний спеціаліст реєстраційно-юридичного 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 

реєстраційно-юридичного 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. 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 № 4 

до рішення виконавчого комітету 

від  25.09.2018 року № 124  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

провідного спеціаліста реєстраційно-юридичного відділу 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Провідний спеціаліст реєстраційно-юридичного відділу (далі – провідний 

спеціаліст) 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. 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, 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 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. 

 

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. 



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, 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.  Здійснює організаційні заходи щодо прийняття до комунальної 

власності майна інших установ, підприємств та організацій, управління 

комунальним майном, його відчудження та приватизації. 

2.18. 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. 

2.19. В межах наданих повноважень бере участь у розробленні положень, 

інструкцій, планів, інших актів з мобілізаційної роботи та цивільної оборони. 

2.20. Розробляє і погоджує плани дій з цивільної оборони та заходи щодо 

запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків. 

2.21. Організовує виконання законів, інших нормативно-правових актів з 

питань мобілізаційної роботи та цивільної оборони. 

2.22. 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. 

 2.23. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 

виконавчого комітету Кам’янської  міської ради. 



 

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. 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  провідний спеціаліст несе дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність, встановлену 

законом.  

4.2. Провідний спеціаліст 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 



 

Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 

спеціаліста у галузі знань «Правознавство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 5 

до рішення виконавчого комітету 

від 24.07.2018 року №124  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 1-ї категорії реєстраційно-юридичного відділу 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Спеціаліст 1-ї категорії реєстраційно-юридичного відділу (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, 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 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. Прийом пакету документів по дотації на ВРХ, підготовка відомості та 

передача у відповідні органи.  

2.21. 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. 

 2.22. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 

виконавчого    комітету Кам’янської  міської ради. 



 2.23. 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 

 

Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 

спеціаліста у галузі знань «Правознавство». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток № 6 

до рішення виконавчого комітету 

від 25.09.2018 року № 124 

  

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу надання соціальних послуг 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Начальник відділу надання соціальних послуг (далі – начальни відділу) 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради є посадовою особою органів 

місцевого самоврядування. 

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 та заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

1.4. Начальникї 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. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, очолює та контролює роботу. 

2.2. Організовує відповідно до функцій та завдань, покладених на Відділ, 

розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, планових показників, 

комплексних заходів, пропозицій. 

2.3. Веде прийом громадян, роз’яснює законодавство з питань соціального 

захисту населення. 

2.4.  Консультування з питань застосування законодавства щодо соціальної 

допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання 

соціальних послуг), санаторно-курортного лікування та відшкодування вартості 

проїзду громадянам деяких пільгових категорій, оздоровлення та відпочинку 

дітей, отримання засобів реабілітації, захисту прав дитини, опіки і піклування 

над неповнолітніми, недієздатними особами або особами, цивільна дієздатність 



яких обмежена, надання соціальних і реабілітаційних послуг, встановлення 

статусу особи, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою 

населення. 

2.5.  Визначення потреб громади в соціальних послугах. 

2.6.  Прийняття рішення про організацію надання соціальних послуг, у тому 

числі шляхом соціального замовлення, державних закупівель, державно-

приватного партнерства, проведення конкурсу соціальних проектів тощо. 

2.7.  Виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

2.8.  Організація надання соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до 

потреб громади. 

2.9.  Призначення та виплату одноразової допомоги  та компенсацій, що 

фінансуються за рахунок коштів бюджету Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

2.10. Розв’язання питань надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 

ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках , передбачених 

законодавством (у тому числі одиноких). 

2.11. Забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які 

потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, 

цивільна дієздатність яких обмежена. 

2.12. Забезпечення ведення обліку багатодітних сімей. 

2.13. Профілактику бездомності та соціального сирітства. 

2.14. Вжиття заходів реагування на звернення та повідомлення про 

вчинення домашнього насильства, в тому числі організацію надання 

тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і 

торгівлі людьми. 

2.15. Планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку 

відповідних пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку. 

2.16. Моніторинг, оцінювання якості надання соціальних послуг. 

2.17. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення. 

2.18. Видача довідок про склад сім’ї.  

 

3.   Начальник відділу 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  начальник відділу несе дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність, 

встановлену законом.  

4.2. Начальник відділу 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 

 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста та 

стажем служби в органах місцевого самоврядування (державної служби) не 

менше п'яти років. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Додаток № 7 

до рішення виконавчого комітету 

від 25.09.2018 року № 124 

 

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. 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. 

2.4. Сприяє залученню на конкурсних засадах підприємств та організацій 

незалежно від форм власності до утримання і обслуговування міського 

житлового фонду. 

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

фонду. 

2.6. Організація підготовки житлового господарства міста до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

2.7. Організація залучення проектних організацій до виконання 

 протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста. 

2.8. 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. 

2.9. Здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з капітального 

ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою міста. 

2.10. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань житлового 

господарства. 

2.11. Складати та узгоджувати плани поточного та капітального ремонту 

об`єктів благоустрою. 

2.12. Брати участь у складанні перспективних планів капітального ремонту 

об`єктів благоустрою. 

2.13. Готувати необхідну документацію на розглядання міської ради з 

додаткового фінансування капітального ремонту об`єктів благоустрою. 

2.14. Готувати та передавати звітну документацію виконання робіт з 

капітального ремонту об`єктів благоустрою, згідно встановленої форми. 

2.15. Вести облік та надавати інформацію про хід виконання капітального 

ремонту об’єктів благоустрою. 

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

складати акти, висновки, вносити пропозиції щодо виникаючих питань. 

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

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

обслуговування леєрних огорож. 

2.18. Виконувати разові оперативні доручення керівництва управління, 

готувати по них інформацію або інші необхідні документи. 

2.19. Здійснює аналіз діяльності підприємств, які обслуговують житловий 

фонд та об’єкти благоустрою. 

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

прокуратури, ДАІ та інших організацій. 

2.21. Веде облік комунального майна громади. 

    2.22. Організовує роботу постійно-діючих комісій при міськвиконкомі: 

конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на міських 

маршрутах загального користування в м.Кам’янці. 

2.23. 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. 

2.24. Обстеження та контроль видалення зелених насаджень. 

2.25. 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 № 8 

до рішення виконавчого комітету 

від 25.09.2018 року №124 

 

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 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. Координує діяльність підприємств усіх форм власності, що 

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

перебувають у підпорядкуванні ради. 

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

підприємствами житлового господарства, мешканцям міста, затвердження у 

встановленому порядку та здійснення контролю за їх дотриманням. 



2.19. Аналізує фінансову, ринкову, транспортну, телекомунікаційну 

інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм. 

2.20. Збирає, накопичує статистичну інформацію та інші необхідні матеріали 

для виконання планових або окремих завдань, обробляє отриману інформацію у 

межах поставлених завдань. 

2.21. Сприяє взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємствами і 

організаціями у межах наданих повноважень та надає їм необхідну 

організаційно-методичну допомогу. 

2.22. 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 № 9 

до рішення виконавчого комітету 

від 25.09.2018 року № 124 

 

 

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. 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.Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу 

таких актів. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
   

 

 


