
Додаток 25 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста - інспектора з праці відділу комунальної власності, земельних 

відносин та екологічних питань Арцизької міської ради 

                                                                                                

1. Загальні положення 

1.1. Головний спеціаліст – інспектора з праці  відділу комунальної власності, земельних відносин 

та екологічних питань 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.Головний спеціаліст – інспектор з праці відділу комунальної власності, земельних відносин та 

екологічних питань Арцизької міської ради підпорядковується начальнику відділу комунальної 

власності, земельних відносин та екологічних питань Арцизької міської ради Арцизької міської 

ради. 

 1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче 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 основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Кодексом 

законів про працю України,  Постановою КМУ від 21.08.2019 № 823 «Деякі питання здійснення 

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», Земельним 

кодексом, іншими  законами   України,  постановами   Верховної  Ради  України,  

розпорядженнями   Президента   України   та   Кабінету  Міністрів   України, розпорядженнями 

міського голови, Регламентом міської ради, Положенням про відділ та цією інструкцією. 

 

2. Посадові обов`язки 

Головний спеціаліст – інспектор з праці відділу комунальної власності, земельних відносин 

та екологічних питань Арцизької міської ради: 

У сфері контролю за додержанням законодавства про працю 

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб. 

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у 

т. ч. їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та 

фізичними особами, що використовують найману працю. 

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині 

дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; 

використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого 

виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно 

працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; 

провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування. 

- складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення. 

- видає в установленому порядку юридичним та фізичним особам, які використовують найману 

працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які 

належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення 

дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства. 

- забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів 

дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, 

та запобігання можливим порушенням. 
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- накладає у порядку, визначеному законодавством штрафи, за порушення законодавства, 

повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого 

органу. 

- фіксує процес інспекційного відвідування з використанням аудіо- фото- та відеотехніки. 

- звітує про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені 

Держпраці. 

- подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі 

документи, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, 

невиїзних інспектувань. 

- бере участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, 

підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного 

контролю за додержанням законодавства про працю. 

- проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, у т. 

ч. з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. 

- аналізує стан і тенденції додержання законодавства про працю у межах території Арцизької 

міської ради та вживає заходів для усунення недоліків. 

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян. 

- постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень. 

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, 

створених під час здійснення своїх повноважень. 

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту 

інформації з обмеженим доступом. 

- забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримав під час здійснення повноважень. 

- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань 

реалізації делегованих повноважень із державного контролю за додержанням законодавства про 

працю, керівнику Арцизької міської ради та Держпраці. 

- проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного 

контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх 

врегулювання. 

- проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у т. ч. у сфері оплати праці в 

частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці. 

- бере участь в інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів 

дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників. 

- співпрацює з іншими виконавчими органами Арцизької міської ради щодо забезпечення 

реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції. 

3.1. У сфері земельних відносин:  

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до 

оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечую створення 

відповідної електронної бази даних; 

- здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок 

відповідно до прийнятих рішень Арцизької міської ради; 

 - здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на 

підставі відповідних порядків, затверджених рішенням Арцизької міської ради; 

- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні 

пропозиції ; 

- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної 

служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю; 

- здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності; 

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати 

вартості земельної ділянки; 

- здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів оціночної діяльності 

для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній 

власності; 

 - здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до 

Земельного кодексу України; 
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- здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із 

розстроченням платежу;  

- готує та представляє необхідний пакет документів до для розрахунку із суб’єктами оціночної 

діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних ділянок; 

- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються 

земельних відносин на території міської ради; 

- готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та 

реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства; 

- організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за 

землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку; 

- здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до 

прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди; 

- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної 

служби стосовно користувачів земельних ділянок; 

- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від оренди землі та 

продажу земельних ділянок комунальної власності; 

- бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;  

- представляє Арцизьку міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок 

комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них Єдиному державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

- здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

3.  ПРАВА 

Головний спеціаліст - інспектор з праці відділу комунальної власності, земельних відносин 

та екологічних питань Арцизької міської ради має право: 

3.1. Безперешкодно, без попереднього повідомлення, здійснювати інспекційні відвідування; 

3.2. Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових 

відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину 

доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, 

службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана 

праця; 

3.3. Ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких 

передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є 

предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх 

відповідності нормам законодавства та отримує завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги; 

3.4. Наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування 

запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або 

письмові пояснення; 

3.5. За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці 

залучати працівників правоохоронних органів; 

3.6. Має право на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з 

працівниками щодо предмета інспекційного відвідування; 

3.7. Отримувати від державних органів, підприємств, установ і організацій документи, матеріали 

та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

3.8. Проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо 

його застосування. 

3.9. Проводити   обстеження щодо цільового використання земельних ділянок суб’єктами 

господарювання. 
3.10.  За дорученням керівництва представляти Арцизьку міську раду в державних та громадських 

установах при розгляді питань трудових відносин та соціального партнерства. 

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

3.12. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 

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

питань, пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків. 
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3.14.  Вносити на розгляд сесій міської ради подання про зупинення рішень, їх дій або 

бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про 

припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, 

передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості 

земель. 

3.15. Вносити пропозиції щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення 

промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення 

георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням 

законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів. 

3.16. Вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи міської ради з 

екологічних та земельних  питань. 

4. Відповідальність. 

Головний спеціаліст – інспектор з праці відділу комунальної власності, земельних відносин 

та екологічних питань Арцизької міської ради несе відповідальність за: 

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

даною посадовою інструкцією, невиконання розпоряджень та доручень міського голови, 

рішень міської ради та її виконавчого комітету. 

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.Розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відомою під час 

виконання службових обов’язків.  

5.Інші положення 

5. 1Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у 

відділі організаційної та кадрової роботи Арцизької міської ради, другий – у відділі 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань. 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 комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань Арцизької 

міської ради, визначений розпорядженням Арцизького міського голови.  

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                             Інеса СТОЙКОВА 
 

Начальник відділу  комунальної власності,  

земельних відносин та екологічних питань                                         Тетяна ХАРЧЕНКО 
 

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

 

 

 

__________________          
(Дата ознайомлення та отримання 

копії )
 

 

 

_______________          
(Особистий підпис працівника)

 

 

 

____________________________           
(Власне ім’я та прізвище)

 

 
           

 

 

 


