
Додаток 43 
 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

 

                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                     Арцизький міський голова 

 

___Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

      

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу культури та туризму   Арцизької міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Начальник відділу культури та туризму 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 культури та туризму Арцизької міської ради підпорядковується 

керівництву міської ради. 

1.3. Начальник відділу культури та туризму  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 службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 

1 року. 

1.5. У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, законами 

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

самоврядування», «Про інформацію», «Про культуру», іншими законами України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Регламентом Арцизької міської ради, рішеннями 

Арцизької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Арцизького міського 

голови, а також Положенням про відділ та цією посадовою інструкцією. 

2. Посадові обов’язки 

 Начальник відділу: 

2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділом культури та туризму, розподіляє обов'язки 

між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. 

2.2. Забезпечує: 

- реалізацію державної політики у сфері культури і туризму, комплексних та цільових 

програм; 

- контроль за їх виконанням; 

- управління галуззю культури та туризму на території громади в межах своєї компетенції; 

- дотримання Основ законодавства України про культуру та туризм; 

- своєчасну і якісну підготовку проектів рішень, що виносяться на розгляд виконавчого 

комітету, сесій міської ради, організацію їх виконання і контроль; 

- контроль за виконанням документів і доручень керівництва, вживання оперативних 

заходів щодо своєчасного та якісного їх виконання. 

2.3. Створює умови для:  

- розвитку театрального, музичного, хорового, образотворчого та інших видів мистецтва; 

- роботи, гуртків, студій, любительських об'єднань, клубів за інтересами; 

- зберігання бібліотечних та музейних фондів; 

- розвитку туристичної галузі; 



2.4. Складає програми культурного та туристичного розвитку громади, перспективні 

плани, звіти про роботу відділу, звітується перед міською радою та її виконавчим 

комітетом. 

2.5. Організовує роботу по розширенню видів комерційної діяльності у сфері культури, 

мистецтва і туризму, бібліотечної та музейної справи. 

2.6. Бере участь у розробці нормативів матеріального і фінансового забезпечення закладів 

культури, мистецтва та туризму, готує пропозиції щодо небюджетних асигнувань закладів 

в умовах ринкової економіки, контролює використання виділених бюджетних коштів за 

цільовим призначенням. 

2.7.Сприяє відродженню і розвитку культури українського народу та культури 

національних меншин, які проживають в громаді. 

2.8.Здійснює контроль за діяльністю закладів культури і туризму громади. 

2.9. Виконує інші доручення міського голови. 

2.10.  Призначає на посаду працівників відділу, призначає на посади та звільнює з посади 

працівників установ та організацій, що належать до сфери управління. 

2.11. Погоджує положення, посадові інструкції працівників, штатні розписи, кошториси 

закладів культури. 

3. Права 

Начальник має право: 

3.1. Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства 

України працівниками відділу освіти. 

3.2. За дорученням ради представляти в органах виконавчої влади з питань, що належать 

до компетенції відділу. 

3.3. Видавати в межах своєї компетенції накази, організовувати та контролювати їх 

виконання. 

3.4. У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів культури необхідні 

оперативні і статистичні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції 

відділу. 

3.5. Здійснювати перевірку підвідомчих установ згідно з чинним законодавством у межах 

наданих повноважень 

3.6. Вносити пропозиції на розгляд ради та виконавчого комітету щодо вдосконалення 

роботи відділу.  

3.7. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які відносяться до його 

компетенції. 

3.8. За рішенням власника створювати, реорганізувати та ліквідувати заклади, 

підприємства та організації культури і туризму, які належать до комунальної власності 

відповідно до діючого чинного законодавства України. 

4.Відповідальність 

Начальник відділу несе відповідальність: 

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 культури та туризму 

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 культури та туризму, його обов’язки виконує 

головний спеціаліст відділу, визначений наказом начальника выддылу. 

 

 

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, ім’я, по батькові)

 

 


