
Додаток 8 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста з питань цивільного захисту  відділу організаційної  

та кадрової роботи  Арцизької міської ради 

 

1.Загальні положення 

1.1.Головний спеціалістз питань цивільного захисту  відділу організаційної та кадрової 

роботи  Арцизької міської 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.Головний спеціаліст з питань цивільного захисту  відділу організаційної та кадрової 

роботи  Арцизької міської підпорядковується начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи Арцизької міської ради. 

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

державною мовою та навичками роботи на комп`ютері, без вимог до стажу роботи. 

1.4. В своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про звернення громадян», «Про державний бюджет України»,  «Про 

захист персональних даних», «Про мобілізацію», Кодексом цивільного захисту України,  

Кодексом Законів про працю України, «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 

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту відділу організаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради: 

2.1.Проводить інформаційно-роз’яснювальну  роботу з питань цивільного захисту 

населення. 

2.2.Розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів 

управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням у 

мирний час і в особливий період. 

2.3.  Розробляє і подає на затвердження міському голові плани цивільного захисту та 

заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, 

контролює реалізацію цих планів. 

2.4.Координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і 

спеціалізованих служб цивільного захисту. 

2.5.Забезпечує отримання і доведення  до органів місцевого самоврядування, об’єктів, 

підприємств і установ розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі 

ступені готовності. 

2.6.  Забезпечує постійну готовність підпорядкованих органів і пунктів управління, систем 

оповіщення та зв'язку, сил і засобів цивільного захисту до дій в надзвичайних ситуаціях. 



2.7. Веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, приймає участь у 

роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття 

населення у захисних спорудах. 

2.8.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійних комісій, нарадах у 

міського голови питань, що належать до його компетенції, розробляє проекти відповідних 

розпоряджень. 

2.9.Сприяє організації та забезпеченню роботи комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій та здійснює методичне керівництво роботою цих комісій  

на об’єктах, організовує роботу спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних 

ситуацій. 

2.10. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного 

резерву Арцизької міської ради. 

2.11.Організовує виконання в Арцизькій міській раді законів, інших нормативно-правових 

актів з питань мобілізаційної роботи та цивільної оборони. 

2.12. Організовує  та  здійснює  через  засоби  масової  інформації інформування 

населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного  захисту  та  

захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних ситуацій;  заходів,  які  вживаються  

органами  виконавчої  влади  для запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій,  та  

іншої  інформації, пов’язаної  з  правом  навчання  та  пропагандою  з  питань  запобігання 

надзвичайним ситуаціям.  

2.13. Виконує інші завдання, пов’язані з організацією цивільного захисту населення та 

території Арцизької міської ради, запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій. 

2.14. Здійснює контроль за своєчасним виконанням розпоряджень міського голови із 

відповідних питань; 

2.15. Приймає участь в обстеженні об’єктів поводження з радіоактивними речовинами та 

джерелами іонізуючого випромінювання. 

 

3.Права 

Головний спеціаліст з цивільного захисту  відділу організаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради має право: 

3.1.Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого 

персоналу міської ради інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), 

необхідні для здійснення покладених на них завдань; 

3.2.На обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства з питань захисту 

персональних даних для виконання покладених обов’язків; 

3.3.Вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи міської 

ради з питань інформатизації. 

3.4.Брати участь у нарадах з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками. 

 

4.Відповідальність 

Головний спеціаліст по роботі з персоналом  відділу організаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради несе відповідальність за: 

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

відповідно до Регламенту 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”. 

 

 

 



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 керівника відповідного 

структурного розділу. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи  «Посадові  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 

 

 

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

 

 

__________________          
(Дата ознайомлення та отримання 

копії )
 

_________________          
(Особистий підпис працівника)

 

____________________________          
(Власне ім’я та прізвище)

 


