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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

 

адміністратора відділу 

 «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

1. Загальні положення 

                                                                         

 1.1. Адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської 

ради є посадовою особою місцевого самоврядування, який призначається на посаду за 

результатами конкурсу і звільняється з посади розпорядженням міського голови або 

іншим способом відповідно до чинного законодавства України. 

1.2. Адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської 

ради начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської 

ради. 

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на 

посадах державної служби  не менше 1 року. 

1.4. В своїй діяльності адміністратор відділу керується Конституцією України, Законами 

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

самоврядування», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», розпорядженнями міського 

голови, Регламентом міської ради, Положенням про відділ та цією інструкцією. 

2. Посадові обов`язки 

2.1. Здійснення функцій адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Арцизької міської ради. 

2.2.  Забезпечення ефективного виконання покладених на адміністратора відділу завдань 

щодо реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і 

регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері 

надання доступних і якісних адміністративних послуг. 

2.3. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та 

порядку надання адміністративних послуг. 

2.4. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) 

відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого 

дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

2.5. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам 

звернень результатів надання адміністративних послуг (в тому числі рішення про відмову 

в задоволенні заяви суб’єкта звернення),повідомлення про можливість отримання 

адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг. 

2.6. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг 

строку розгляду справ та прийняття рішень. 

2.7. Ведення документообігу  та забезпечення обліку звернень заявників. 

 



 

 

 

                                                                3.  Права 

3.1. Внесення, в установленому порядку, пропозицій щодо удосконалення роботи відділу 

3. 2. Проведення організаційних заходів з питань, що належать до компетенції відділу 

3.3. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, 

пов’язані з дотриманням таких послуг, в установленому законом порядку 

3.4. Інформувати начальника відділу надання адміністративних послуг та суб’єктів 

надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв  про надання 

адміністративної послуги, вимагати вжиття  заходів до усунення  виявлених порушень 

 

 4. Відповідальність. 

Адміністратор  відділу «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

                                                      5.  Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - у відділі «Центр надання 

адміністративних послуг». Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи  «Завдання та обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

 

Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

 Арцизької міської ради                                                                       Оксана РЕШЕТНЮК 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

 

__________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистийпідписпрацівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 


