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        Розпорядження міського голови 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

діловода відділу організаційної та кадрової роботи  Арцизької міської ради 

 

1.Загальні положення 

1.1.Діловод відділу організаційної та кадрової роботи  Арцизької міської ради відноситься 

до категорії службовців. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» діловод призначається на посаду та звільняється з посади міським головою або 

іншим способом відповідно до чинного законодавства України. 

1.2. Діловод підпорядковується старості, начальнику відділу організаційної та кадрової 

роботи. Виконує службові доручення старости, та керівництва міської ради в межах 

затверджених повноважень . 

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. У своїй діяльності діловод керується Конституцією України, Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом Законів про працю 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 

Діловод відділу організаційної та кадрової роботи  Арцизької міської ради: 

          2.1.Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації; 

          2.2.Оформляє відправку вихідної документації; 

          2.3.Здійснює контроль дотриманням термінів виконання відповідних документів; 

          2.4.Здійснює реєстрацію заяв, письмових звернень громадян, контроль за їх виконанням; 

          2.5.Виписує, реєструє, та видає довідки та інші документи мешканцям старостинського 

округу, а в разі  відсутності старости підписує виписані довідки; 

2.6.Проводить реєстрацію телефоно- та факсограм; 

2.7.Забезпечує роботу старостинського округу із зверненнями громадян; 

2.8.Веде погосподарські книги, складає  звіти  про кількість господарств, населення, худоби,  

домашніх тварин, житловий фонд, техніку громадян; 

2.9.Приймає документи від громадян для призначення державних виплат і передає їх до 

ЦНАПу 

2.10.Проводить державну реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування та 

підготовці звіту про зняття з обліку громадян,які померли, веде відповідну звітність; 

2.11.Веде облік населення пільгових категорій, багатодітних сімей, одиноких та одиноко 

проживаючих громадян; 

2.12.Забезпечує виконання рішень суду щодо правопорушників та засуджених, що 

направляються для відбуття покарання на громадських  роботах у старостинському окрузі. 

2.13. Забезпечує інформування мешканців старостинського округу про проведення 

загальних зборів та заходів на території міської ради; 

2.14.Забезпечує збереженість, облік архівних документів  



2.15.Вирішує за дорученням старости інші питання, пов'язані з організацією роботи  

старостинського округу. 

3. ПРАВА 

3.1.Діловод має право користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам  

України Конституцією і Законами України; 

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 роботи старостинського округу . 

 

4.Відповідальність 

Діловод   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”. 

4.6. За навмисне спричинення установі чи відвідувачам збитків у зв’язку з виконанням ( 

через невиконання) своїх посадових обов’язків  несе матеріальну відповідальність у 

порядку і в межах, визначених трудовим і (або) цивільним законодавством; 

4.7.Повну матеріальну відповідальність  за матеріальні цінності, які знаходяться в його 

користуванні та збереження архівних документів. 

 

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 старости відповідного 

старостинського округу 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)

 


