
Додаток 26 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ  

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста відділу комунальної власності, земельних 

 відносин та екологічних питань Арцизької міської ради 

                                                                                                   

1. Загальні положення 

                                                                         

    1.1.Головний спеціаліст 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 відділу комунальної власності, земельних відносин та 

екологічних питань Арцизької міської ради підпорядковується начальнику відділу 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 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”, земельним Кодексом України, «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 

Головний спеціаліст відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних 

питань Арцизької міської ради: 

2.1.У сфері комунального майна та земельних питань:  

2.1.1. Здійснює облік та забезпечує проведення інвентаризації комунального майна.  

2.1.2. Забезпечує контроль за використанням комунального майна. 

2.1.3. Здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та 

змін до них у відповідності до чинного законодавства.  

2.1.4. Готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку 

об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу 

та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації, готує проекти договорів оренди землі. 

Надає пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних 

ділянок. Доопрацьовує рішення міської ради з урахуванням проголосованих і прийнятих 

пропозицій і редакційних поправок.  

2.1.5. Здійснює підготовку об’єктів до приватизації.  

2.1.6. Забезпечує проведення конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної 

власності.  

2.1.7. Проводить необхідну роботу для замовлення експертної оцінки майна комунальної 

власності.  
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2.1.8. Готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в 

комунальну власність, передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у 

власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності.  

2.1.9. Забезпечує прийняття майна до комунальної власності відповідно до рішень міської 

ради.  

2.1.10. Контролює страхування комунального майна, що здається в оренду у випадках 

передбачених законодавством.  

2.1.11. Контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності 

об’єднаної територіальної громади.  

2.1.12. Здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Арцизької міської ради.  

2.1.13. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, 

користування та розпорядження об’єктами комунальної власності,  з  продовження 

строків оренди земельних ділянок, з припинення права користування  земельними   

ділянками, готує  угоди про розірвання договорів оренди землі. 

2.1.14. Проводить підготовку матеріалів для проведення конкурсів (аукціонів) з 

приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 

будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності.  

2.1.15. Подає на затвердження міській раді звіти про оцінку майна, якщо це передбачено 

чинним законодавством України.  

2.1.16. Забезпечує систематичне інформування населення міста про хід приватизації 

комунального майна.  

2.1.17.Надання рішень та виписок з рішень сесій міської ради по земельним питанням 

2.1.18. Проводить консультаційну роботу з питань приватизації комунального майна.  

2.1.19. Представляє міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів 

комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

2.1.20. Здійснює інші повноваження у сфері управління комунальним майном Арцизької 

міської ради відповідно до чинного законодавства України. 

  2.2. У сфері екологічних питань:  

 2.2.1. Готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення розмiрiв плати за 

користування природними ресурсами. 

2.2.2. Визначає в установленому порядку розмiри вiдшкодувань пiдприємствами, 

установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi за забруднення довкiлля та 

iншi екологiчнi збитки.  

2.2.3. Встановлення платежiв за користування комунальними та санiтарними мережами 

Арцизької міської ради. 

2.2.4. Готує i подає на затвердження ради проектiв мiсцевих програм охорони довкiлля,  

2.2.5. Бере участь у пiдготовцi загальнодержавних i регiональних програм охорони 

довкiлля; 

2.2.6. Готує i вносить на розгляд ради пропозицiї щодо прийняття рiшень про органiзацiю 

територiй i об'єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення та iнших територiй, 

що пiдлягають особливiй охоронi;  

2.2.7. Вносить пропозицiї до вiдповiдних державних органiв про оголошення природних 

та iнших об'єктiв, що мають екологiчну, iсторичну, культурну або наукову цiннiсть, 

пам'ятками природи, iсторiї або культури, якi охороняються законом; 

2.2.8. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 

2.2.9. Підготовка матеріалів на погодження про надання дозволу на спецiальне 

використання природних ресурсiв загальнодержавного значення; 

2.2.10. Визначення територiї для складування, зберiгання або розмiщення виробничих, 

побутових та iнших вiдходiв вiдповiдно до законодавства; 

2.2.11. Бере участь в роботі комісії щодо обстеження зелених насаджень; 
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2.2.12. За результатами роботи комісії щодо обстеження зелених насаджень готує акти 

обстежень та ордери на видалення зелених насаджень; 

2.2.13. Бере участь в розробці програм, пов’язаних з питаннями екології та охорони 

навколишнього природного середовища;  

2.2.14. Бере участь в засіданнях постійних та інших комісій, створених розпорядженням 

міського голови, рішенням виконкому чи сесії;  

2.2.15. Здійснює контроль щодо видалення та збереження зелених насаджень в межах 

населених пунктів міської ради;  

2.2.16. Здійснює статистичний облік та статистичну звітність у сфері екології та охорони 

навколишнього природного середовища;  

2.2.17. Готує інформацію, акти комісій, протоколи нарад та засідань, проекти рішень у 

сфері земельних відносин та екології;  

2.2.18. Бере участь в організації громадських слухань, зборів, сходок громадян, які 

стосуються роботи Відділу; 

2.2.19. Здійснює контроль за додержанням у підприємствах усіх форм власності 

підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і 

нормативів з охорони навколишнього середовища, сприяє зниженню шкідливого впливу 

виробничих факторів на життя і здоров’я працівників. 

2.2.20. Здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з питань екології та 

природних ресурсів на  підприємствах усіх форм власності; 

2.2.21. Інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього 

природного середовища на території Арцизької міської ради; 

2.2.22. Забезпечує своєчасний та повний розгляд заяв, скарг, звернень, що належать до 

його компетенції, у терміни та способи передбачені чинним законодавством України.  

                                                                3.  Права 

Головний спеціаліст відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних 

питань Арцизької міської ради має право: 

3.1.  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. 

3.2. Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, 

підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

3.3. 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. 

3.4.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; 

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

персональних даних для виконання покладених обов’язків; 

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

ради з екологічних та земельних  питань. 

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

 

4. Відповідальність. 

Головний спеціаліст відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних 

питань Арцизької міської ради несе відповідальність за: 
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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. 1.Дана 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)

 

 

 

 

 

 


