
Додаток 2 

 до розпорядження міського голови 

____________________ 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Заступника міського голови    

1. Загальні положення 

1.1. 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 заступника голови ради 

нового скликання, крім випадків передбачених чинним законодавством України. 

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 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. 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 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. Розглядає всі питання, пов’язані з гуманітарною діяльністю міської ради та її 

виконавчого комітету.  

2.2. Сприяє реалізації, на території громади, державної політики з питань: 

-      міжнародного партнерства; 

-      інвестиційних програм; 

-      зовнішньоекономічної діяльності;  

-      забезпечення охорони здоров’я; 

-      соціального захисту населення; 

-      розвитку освіти культури  молоді та  спорту;  

-      релігії та туризму.    

2.3. Координує та  забезпечує організаційно-практичне, консультативне керівництво 

роботою підпорядкованих установ і закладів охорони здоров’я, освіти,  культури та 

спорту. 

2.4. Сприяє  діяльності молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у 

встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, молоді у межах  об’єднаної 

територіальної громади. 



2.5. Сприяє розробленню проектів бюджетів у галузях охорони здоров’я, освіти, культури 

та соціального захисту населення, сімейної та гендерної політики, охорони 

навколишнього природного середовища, раціональному використанню виділених коштів. 

2.6. Розробляє  та подає на розгляд і затвердження соціальних програм, подання 

пропозицій щодо проектів фінансування та матеріально технічного забезпечення 

виконання цих програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, 

дітей і молоді, покрашення медичного обслуговування населення громади, розвиток 

освіти, фізичної культури, спорту та  охорони здоров’я. 

2.7. Веде особистий прийом громадян. Опрацьовує доручену міським головою 

кореспонденцію, заяви, листи, скарги, організовує та контролює їх розгляд, несе 

відповідальність за їх зміст та термін розгляду. 

2.8. Погоджує проекти розпорядчих актів міського голови, міської ради та її виконавчого 

комітету з питань, що належать до його компетенції. 

2.9. Забезпечує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету шляхом 

координації та контролю за діяльністю виконавчих органів ради, підприємств 

комунальної власності, координації діяльності з іншими підприємствами, 

організаціями та установами громади у відповідних сферах. 

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

відносяться до його компетенції. 

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

міської ради. 

2.12. Здійснює контроль за виконанням рішень  сесій міської  ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови з гуманітарних питань. 

2.13. Забезпечує інформування громадськості з питань реалізації повноважень з питань  

що відносяться до його компетенції. 

2.14. Організує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади та 

господарськими організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою 

залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм. 

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

напрямами роботи, визначені цією інструкцією.  

2.16. Координує і контролює роботу з питань квартирного обліку. 

2.17. Координує роботу з  розгляду питань щодо присвоєння Почесних звань; 

2.18. Здійснює інші  доручення міського голови та повноваження передбачені чинним 

законом України. 

3.Права 

3.1.За дорученням керівництва ради 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 



Заступник міського голови несе відповідальність за: 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені 

даною посадовою інструкцією, бездіяльність - в межах, визначених чинним 

законодавством України. 

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.  

4.3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

4.4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, - в межах, 

визначених чинним законодавством України. 

4.5. Здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які містять склад 

злочину, за що несе відповідальність згідно норм чинного законодавства України. 

4.6. Порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування,  Етичного кодексу працівників виконавчих органів 

міської ради та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням - в межах, визначених чинним законодавством 

України. 

4.7. Порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» - в межах, 

визначених чинним законодавством України. 

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)

 

 

 


