
Додаток 1 

 до розпорядження міського голови 

____________________ 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Першого заступника міського голови    

1. Загальні положення 

1.1. Перший заступник міського голови є посадовою особою місцевого самоврядування, 

який затверджується рішенням сесії міської ради на строк повноважень ради шляхом 

відкритого голосування і виконує свої обов’язки до затвердження першого заступника 

голови ради нового скликання, крім випадків передбачених чинним законодавством 

України. Перший заступник міського голови може бути достроково звільнений з посади 

рішенням ради за результатами голосування. Питання про його звільнення може бути 

внесено на розгляд ради на вимогу міського голови відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», а також підстав, передбачених Кодексом законів про  

працю України, Законами України « Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про засади запобігання і протидії корупції».  

1.2. Посада першого заступника міського голови відноситься до посад в органах місцевого 

самоврядування, на яку розповсюджується дія Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” та передбачає надання допуску до державної таємниці.  

1.3. Перший заступник міського голови підпорядковується безпосередньо міському 

голові, а у випадках передбачених Законом України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» - секретарю ради. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне 

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

на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, навички роботи на 

комп`ютері. 

1.4. В своїй діяльності перший заступник міського голови керується Конституцією 

України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», “Про запобігання корупції ”, «Про статус депутатів 

місцевих рад», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України,  рішеннями обласної, Арцизької міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядчими актами міського голови, Регламентом 

міської ради та її виконавчих органів,  цією посадовою інструкцією. 

 

2. Посадові обов`язки 

 

2.1.Здійснює за дорученням міського голови керівництво відповідними 

консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, 

що утворюються міським головою. 

2.2.Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи управлінь, відділів згідно з 

розподілом обов’язків; 

2.3.Координує діяльність комунальних підприємств міської ради та відділів капітального 

будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою, економіки та інвестицій,  комунальної власності, земельних відносин та 

екологічних питань. 

2.4.  За дорученням голови забезпечує  розгляд депутатських запитів та депутатських 

звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах 

масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до власної компетенції; 

2.5. В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд 

їх звернень; 



2.6.Сприяє реалізації повноважень виконавчого комітету у сфері здійснення державної 

економічної політики, комплексного соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, розвитку малого бізнесу і підприємництва, демонополізації економіки. 

2.7.У межах своїх повноважень вносить на розгляд міського голови  пропозиції щодо 

інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку інфраструктури міста. 

2.8. Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, 

захисту майнових прав територіальної громади.  

2.9.Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав 

територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням 

об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним 

законодавством.  

2.10.Бере участь в складанні та реалізації проекту стратегії розвитку Арцизької 

територіальної громади, підготовці програми соціально-економічного та культурного 

розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до 

повноважень, подання їх на затвердження міської ради.  

2.11.Організовує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 

громади.  

2.12. Здійснює встановлення за узгодженим рішенням міської ради порядку використання 

коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад.  

2.13.Координує міську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.  

2.14. Координує роботу по створенню земельно-кадастрової документації громади, 

здійснює координацію дій по розміщенню об’єктів у межах території громади.  

2.15. Сприяє в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства у 

сфері містобудівної документації при плануванні та забудові територій громади, за 

зупиненням у випадках, передбачених законами, будівництва окремих об’єктів, яке 

проводиться з порушенням містобудівної документації. 

2.16. Координує роботу щодо встановлення в порядку і межах, визначених 

законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, відповідно 

до діючого законодавства; розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської  

ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу 

проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи 

завдань. 

2.17.Здійснює координацію роботи  старост  в межах своїх повноважень. 

2.18. Скликає в установленому порядку наради та проводить консультації з питань, що 

відносяться до його компетенції. 

2.19. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради та виконавчого комітету 

міської ради. 

2.20.Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за 

напрямами роботи, визначені цією інструкцією.  

2.21. Здійснює інші  доручення міського голови та повноваження передбачені чинним 

законом України. 

3.Права 

3.1.За дорученням керівництва ради має право представляти раду в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з 

питань, що належать до його компетенції. 

3.2. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для 

виконання покладених на нього завдань.  

3.3.Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду 

питань, що належать до його компетенції.  



3.4.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 

3.5.Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками виконавчого комітету 

ради посадових обов'язків.  

4.Відповідальність 

Перший заступник міського голови несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими, 

відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету. 

4.2.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових завдань. 

4.3.Недостовірність даних, які представляються керівництву. 

4.4.Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни. 

4.5.Порушення Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції». 

4.6.Розголошення конфіденційної інформації міської ради, що є власністю держави.  

                                                                5. Інші положення 

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

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий – видається посадовій особі під 

особистий підпис. 

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

уточнені в разі зміни структури, перерозподілу обов`язків. 

                                                                    

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений: 

Один примірник отримав: 

 __________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистий підпис працівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 
 


