
Додаток 30 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

    

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

диспетчера  відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради 

                                                              

1.Загальні положення 

 

1.1. Диспетчер відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради 

відноситься до категорії “Фахівці”. Відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» диспетчер призначається на посаду та звільняється з посади 

міським головою або іншим способом відповідно до чинного законодавства України. 

1.2.  Диспетчер безпосередньо підпорядковується начальнику відділу капітального 

будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою  . 

1.3. Кваліфікаційні вимоги: особи, що досягли 18 річного віку, що мають середню фахову 

освіту, вільне володіння державною мовою та навичками роботи на комп`ютері, без вимог 

до стажу роботи. 

1.4. У своїй діяльності диспетчер керується Законами України  «Про захист персональних 

даних», розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради, Положенням про 

відділ та цією інструкцією. 
                                                 2.Посадові обов’язки 

 

Основними завданнями диспетчера є: 

2.1. Надання довідково-консультативної допомоги громадянам, підприємствам, 

установам, організаціям, які звертаються на "гарячу" телефонну лінію з питань, 

що стосуються діяльності Арцизької міської ради та її виконавчих органів; 

2.2.Прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, підприємств, 

установ, організацій з питань, що стосуються діяльності  

Арцизької міської ради та її виконавчих органів; 

2.3. Прийом телефонних дзвінків на "гарячу" телефонну лінію міської ради проводиться 

щодня з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, у екстрених ситуаціях – цілодобово, 

за номерами телефону 0 9900456504, 0960456504, 0730456504. 

2.4.Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, і які 

не потребують додаткового вивчення, диспетчер вирішує  безпосередньо при реєстрації 

звернень шляхом надання консультації під час телефонної розмови. 

2.5.Звернення, в яких порушуються питання, що потребують детальнішого (додаткового) 

вивчення та опрацювання, диспетчер передає для розгляду та вирішення  по суті на 

електронну адресу відповідальної особи структурного підрозділу міської ради та в копії 

безпосередньо міському голові 

2.6.Про результати вирішення питання, порушеного у зверненні громадянина, 

підприємства, установи, організації, відповідальна посадова особа зі стислим викладенням 

суті відповіді повідомляє диспетчера. 

 

 



 

2.7. У разі, якщо факти та обставини, викладені у зверненні, вимагають додаткового 

вивчення та опрацювання, диспетчер рекомендує громадянину, підприємству, установі, 

організації звернутися до Арцизької міської ради з письмовим зверненням у порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

2.8. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, підприємство, установа, організація, не 

належать до повноважень міської ради,  диспетчер, який здійснює прийом телефонного 

звернення, пояснює громадянину, представнику підприємства, установи, організації, до 

якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, 

організації чи установи доцільно звернутися, і за можливості надає відповідну адресу, 

номер телефону. 

2.9.Інформує заявників  про терміни виконання заявки. 

2.10 Контролює своєчасне виконання замовлення. 

2.11. У разі потреби коректує терміни  й умови виконання замовлень, інформує заявників  

про поточні зміни. 

2.12.  Веде облік виконаних замовлень. 

2.13.  Веде документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань. 

2.14.  Регулярно надає  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу. 

2.15.Анонімні повідомлення не реєструються і не розглядаються. 

2.16.У разі застосування громадянином ненормативної лексики, образ, а також якщо його 

звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, 

диспетчер має право повідомити громадянина про неприпустимість таких висловлювань 

та припинити з ним спілкування. 
                                                                     

                                                                       3.Права 

Диспетчер відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради має 

право: 

3.1. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання службових 

обов’язків. 

3.2. Брати участь, за дорученням голови Арцизької міської ради, у нарадах, зборах, 

засіданнях з питань, пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків. 

3.3.Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі 

виконання своїх посадових обов’язків. 

3.4. Припинити спілкування у разі застосування громадянином ненормативної лексики, 

образ, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, 

расової, релігійної ворожнечі. 
 

4.Відповідальність 

Диспетчер несе відповідальність за: 

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

Посадовою інструкцією, невиконання доручень, розпоряджень і вказівок керівництва 

міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки та правил внутрішнього трудового розпорядку. 

                                                      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 капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою  Арцизької міської ради. 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. 

 



 

 

5.3. На час відсутності диспетчера його обов’язки виконує особа, визначена окремим 

розпорядженням міського голови. Дана особа набуває відповідні права і несе 

відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

Начальник відділу капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, архітектури,  

містобудування, транспорту та благоустрою  

Арцизької міської ради            Віталій ГОРЯЙНОВ 
   

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

 

 
 ______________         

(Дата 

ознайомлення) 
______________          

(Особистий підпис працівника) 
_______________________          

(Прізвище, 

м’я, по батькові) 
 

 

 

 

 


