
 

 

 
Додаток 27 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ    

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради 

                                                               1.Загальні положення 

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

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  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.Начальник  відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради 

підпорядковується керівництву міської ради. 

1.3.Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради аналізує та 

відповідає в цілому за роботу відділу. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або  

спеціаліста,  вільне володіння державною мовою та  навичками роботи на комп`ютері, стаж 

роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років. 

1.5.В своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом Законів про працю України, «Про архітектурну 

діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування»,  Постановами Кабінету міністрів України, розпорядчими актами 

центральних державних органів, розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради, 

Положенням про відділ та цією інструкцією. 

                                                 2.Посадові обов’язки 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради: 

2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу. 

2.2.Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу. 

2.3.Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради. 

2.5.Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, 

вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 

2.6.Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших 

міських  рад з питань обміну досвідом.  

2.7.Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі 

розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу. 

2.8.Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу. 

2.9.Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі. 

2.10.Готує проекти розпоряджень у межах своєї компетенції. 

2.11.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. 

2.12.Вносить пропозиції керівництву Арцизької  міської ради щодо внесення змін і доповнень до 

Положення про відділ та посадових інструкцій. 



2.13. Залучається до підготовки і проведення сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, 

постійних комісій та інших заходів, що проводяться міською  радою з питань відділу. Здійснює 

контроль за виконанням рішень з даних питань. 

2.14. Готує рішення щодо планування територій на регіональному  та місцевому рівнях 

2.15. Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми 

планування території міської ради 

2.16.Готує пропозиції до програм соціального-економічного розвитку міської радиі подання їх на 

розгляд ради 

2.17. Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів 

міської ради 

2.18. Надає пропозиції щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів міської ради; 

2.19 Погоджує паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності 

2.20. Надає пропозиції щодо присвоєння органом місцевого самоврядування поштових адрес 

об'єктам містобудування. 

2.21. Здійснює контроль за станом благоустрою території та дотримання Правил благоустрою на 

території Арцизької міської ради. 

                                                                            3.Права 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради має право: 

3.1За дорученням керівництва представляти міську раду в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до 

його компетенції. 

3.2Представляти відділ міської  ради на засіданнях, колегіях, нарадах, інших зборах, які 

проводяться керівництвом міської ради 

3.3Готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних 

даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності відділу. 

 3.4.Складати протоколи про адміністративні правопорушення, виносити приписи та 

попередження; 

3.5.У випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, передавати 

матеріали на розгляд тих органів, які мають на це право; 

3.6.У відповідності до ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проводити 

кіно-, фото- та звуко- фіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття 

правопорушень. 

3.7. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків. 

3.8.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 

3.9. Брати участь, за дорученням голови Арцизької міської ради, у нарадах, зборах, засіданнях з 

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

4.Відповідальність 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою  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 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 начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст 

відділу, визначений окремим розпорядженням міського голови. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 
 

 

 

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

 

 
 ______________         

(Дата 

ознайомлення) 
______________          

(Особистий підпис працівника) 
_______________________          

(Прізвище, 

м’я, по батькові) 
 

 

 

 


