
 

   
                                                                                             

УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29.01.2019 року  № 16 

м. Кам’янка 

 

Про затвердження Посадових  

інструкцій працівників робочої 

групи з благоустрою міста 

виконавчого комітету  

Кам’янської міської ради 

 

 Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2-24 «Про 

затвердження структури та загальної чисельності робочої групи з благоустрою 

міста» та рішення міської ради від 18 квітня 2018 року №7-3 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 2-24 «Про затвердження 

структури та загальної чисельності робочої групи з благоустрою міста», 

  

  виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

1. Затвердити:  

1.1. Посадову інструкцію старшого майстра робочої групи з благоустрою 

міста виконавчого комітету Кам’янської міської ради (додаток 1). 

1.2. Посадову інструкцію майстра робочої групи з благоустрою міста 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради (додаток 2). 

1.3. Посадову інструкцію касира робочої групи з благоустрою міста 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради (додаток 3). 

1.4. Посадову інструкцію інспектора з благоустрою робочої групи з 

благоустрою міста виконавчого комітету Кам’янської міської ради (додаток 4). 

2. Провідному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради Зайченко О.В. довести до відома працівників 

робочої групи з благоустрою міста виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради їх посадові інструкції під особистий підпис.  



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка Олександра 

Васильовича. 

 

Міський голова                                                                                    В.І.Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

від  29.01.2019 року № 16 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

старшого майстра робочої групи з благоустрою міста  

виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

 

1. Посадові обов’язки 

1.1. В роботі керується законами, іншими нормативними актами України 

та Положенням про робочу групу з благоустрою міста при Кам’янській міській 

раді. 

1.2. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання робітникам 

згідно із затвердженим місячним планом робіт. 

1.3.Забезпечує сприятливі умови для виконання робітниками робочої 

групи з благоустрою при міській раді безперебійної роботи на дільницях по 

місту та полігоні ТПВ в с.Косарі, виконання виробничих планів, поліпшення 

культури обслуговування населення, раціональному використанню робочого 

часу. 

1.4. Впроваджує передові методи в організації роботи робочої групи з 

благоустрою в роботі по місту та в наданні послуг населенню. 

1.5. Забезпечує видачу та облік шляхових листів. 

1.6.Проводить списання матеріалів. 

1.7. Забезпечує та несе відповідальність за прибиранням міського стадіону 

та пляжу. 

1.8. Веде табель робочого часу працівників робочої групи, забезпечує облік 

виконаних робіт. 

1.9. Здійснює заходи по озелененню міста. 

1.10. Забезпечує ліквідацію стихійних сміттєзвалищ по місту, складає 

плани їх ліквідації. 

1.11. Здійснює контроль за міським полігоном твердих побутових відходів, 

введе облік накопичених відходів, забезпечує очистку полігону та інші вимоги 

природоохоронного законодавства. 

1.12. Забезпечує надання звітностей по використанню робочою групою з 

благоустрою паливно-мастильних матеріалів.  

1.13. Забезпечити належне утримання закритих та діючих кладовищ по 

місту. 

1.14. Ведення вхідної та вихідної документації робочої групи з 

благоустрою міста. 

1.15. Відповідальний за охорону праці, проводить виробничий інструктаж 

робітників з записами в журналі, впроваджує заходи по забезпеченню 

виконання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

технічної експлуатації обладнання і інструменту та контролює їх виконання. 

1.16. Несе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених 

цінностей. 

 

2. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні 

акти, які відносяться до виробничої діяльності робочої групи, технічну 



характеристику обладнання, що використовується робочою групою, 

технологічні процеси, правила її технічної експлуатації, правила внутрішнього 

розпорядку, основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, 

техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежні заходи. 

 

3. Кваліфікаційні вимоги: середня спеціальна освіта, стаж роботи на 

виробництві не менше 3 років. 

             

                       

 
 

      

 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 

від  29.01.2019 року № 16 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ  

майстра робочої групи з благоустрою міста виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

 

1. Посадові обов’язки 

1.1. В роботі керується законами, іншими нормативними актами України 

та Положенням про робочу групу з благоустрою міста при Кам’янській міській 

раді. 

1.2.Забезпечує належне утримання вулично-дорожної мережі, тротуарів, 

мостів та скверів по місту.  

1.3. Забезпечує безперебійну роботу спецавтотранспорту виробничої  

групи та механізмів малої механізації, організовує заправку транспорту, 

мотокос та бензопил ПММ. 

1.4. Забезпечує  утримання в належному стані по місту дорожніх знаків, 

зупинок та інших будівель, що є  на балансі робочої групи з благоустрою. 

1.5. Забезпечує надання звітностей по  обліку спожитої електроенергії в 

освітлювальній мережі міста, водоспоживання. 

1.6. Забезпечує виконання робіт по кронуванню дерев вмісті. 

1.7. Забезпечує роботу об’єктів вуличного освітлення в місті, проводить 

організацію робіт по його утриманню та відновленню. 

1.8. Організовує роботи по косінню в місті в літній період. 

1.9. Забезпечує належну роботу міського туалету. 

1.10.Здійснює контроль за системою ливневих та каналізаційних стоків, 

забезпечує належне утримання гідроспоруд. 

1.11. Забезпечує організацію робіт по очистці міста від снігу, здійснює 

заходи по посипці доріг та тротуарів пісчано-соляною сумішшю в період 

ожеледиці. 

1.12. Бере участь в грейдеруванні та ямковому ремонту доріг та вулиць 

міста. 

1.13. Проводить виробничий інструктаж робітників з записами в журналі, 

впроваджує заходи по забезпеченню виконання правил охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії, технічної експлуатації обладнання і інструменту 

та контролює їх виконання. 

1.14. Несе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених 

цінностей. 

 

 

2. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні акти, 

які відносяться до виробничої діяльності робочої групи, технічну 

характеристику обладнання, що використовується робочою групою, 

технологічні процеси, правила її технічної експлуатації, правила внутрішнього 

розпорядку, основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, 

техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежні заходи. 



3. Кваліфікаційні вимоги: Середня спеціальна освіта, стаж роботи на 

виробництві не менше 3 років. 

                     

 



Додаток № 3 

до рішення виконавчого комітету 

від  29.01.2019 року № 16 

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ  

касира робочої групи з благоустрою міста при  

Кам’янській міській раді 

 

1. Посадові обов’язки 

1.1.Виконує роботу по розрахунку з покупцями та замовниками: 

- виписка та рознесення рахунків на вивезення ТПВ; 

- оформлення договорів на вивіз сміття; 

- ведення та здача пільг до відділу фінансів та до управління праці та 

соціального захисту населення по пільговій категорії населення в 

паперовому та електронному вигляді; 

- прийом коштів від населення та ведення каси; 

- здача коштів в банк. 

1.2. Здача щомісячних та річних звітів по ТПВ в статистику. 

1.3. Зведення подорожніх листів та виписка реєстрів подорожніх листів. 

1.4. Несе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених 

цінностей. 

 

2.  Повинна знати: 

  постанови, розпорядження, накази; 

  порядок документального оформлення; 

  правила внутрішнього трудового розпорядку; 

  основи трудового законодавства; 

  правила і норми охорони праці, техніки безпеки виробничої санітарії та 

протипожежного захисту.  

 

3. Кваліфікаційні вимоги: середня-спеціальна (бухгалтерська) освіта, стаж 

роботи  не менше 3-х років. 

Додаток № 4 

до рішення виконавчого комітету 

від  29.01.2019 року № 16 

 

  ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ  

інспектора з благоустрою робочої групи з благоустрою міста 

виконавчого комітету  Кам’янської міської ради 

 

1.Завдання та обов'язки 

1.1. Проводить рейди та перевірки територій та об'єктів населеного пункту 

щодо стану їх благоустрою. 

1.2. Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою населених 

пунктів. 

1.3. Здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері 

благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності. 



1.4. Готує та ініціює позови до суду про відшкодування шкоди, завданої 

об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань 

благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території населеного 

пункту. 

1.5. Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і 

порушують стан благоустрою населеного пункту. 

1.6. Сприяє забезпеченню чистоти і порядку в населеному пункті, очищенню 

територій та об'єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, 

самовільно розміщених об'єктів та елементів. 

1.7. Приймає участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведення 

робіт з будівництва, ремонтів та утримання територій та об'єктів благоустрою. 

1.8. Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до 

належного стану територій та об'єктів благоустрою населеного пункту. 

1.9. Приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об'єктів 

благоустрою населеного пункту, іншої технічної документації з питань 

благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій. 

1.10.Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою 

територій населеного пункту, удосконалення Правил благоустрою території 

населеного пункту. 

1.11. Приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги 

підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до 

компетенції інспекції з благоустрою населеного пункту. 

 1.12. Залучає громадських інспекторів до участі в перевірках з питань 

благоустрою. 

 1.13. Приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських 

інспекторів з благоустрою. 

1.14. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері 

благоустрою населених пунктів. 

 1.15. Інформує міську раду та виконавчий комітет про результати рейдів та 

перевірок. 

1.16. Готує матеріали та пропозиції на засідання  міської ради та її виконавчого 

органу з питань, що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою 

населеного пункту, а також ініціює їх проведення. 

1.17. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 

2. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні акти, 

які відносяться до виробничої діяльності робочої групи, технічну 

характеристику обладнання, що використовується робочою групою, 

технологічні процеси, правила її технічної експлуатації, правила внутрішнього 

розпорядку, основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, 

техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежні заходи. 

 

3. Кваліфікаційні вимоги: Середня спеціальна освіта, стаж роботи на 

виробництві не менше 3 років. 
 


