
Додаток 31 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

            ЗАТВЕРДЖУЮ 

            Арцизький міський голова 

 

____ Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  відділу економіки та інвестицій Арцизької міської ради 

                                                                                                   

1. Загальні положення 

                      

  1.1. Начальник відділу економіки та інвестицій  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. Начальник  відділу підпорядковується керівництву міської ради. 

1.3.Начальник відділу  аналізує та відповідає в цілому за роботу відділу. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або  

спеціаліста,вільне  володіння державною мовою та навичками роботи на комп`ютері,  

стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 2-х 

років. 

1.5. В своїй діяльності начальник керується Конституцією України, Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»,  указами та розпорядженнями Президента України, постановами 

Верховної Ради України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами, що 

стосуються розвитку економіки; практику застосування чинного законодавства з питань 

економіки та інвестицій, розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради, 

Положенням про відділ та цією інструкцією. 

 

2. Посадові обов`язки 

2.1.  Організовує та сприяє роботі зі стратегічного планування економічного розвитку 

громади, здійснює моніторинг його виконання. 

2.2. Готує інвестиційний паспорт громади. 

2.3. Здійснює підготовку інформаційних матеріалів з економічного потенціалу 

економічної системи громади. 

2.4. Сприяє створенню інфраструктури підтримки і умов для рівноправного розвитку всіх 

форм господарювання. 

2.5. Бере участь у формуванні і реалізації державної політики в сфері розвитку 

економічної конкуренції, проводить моніторинг її реалізації і соціально-економічних 

результатів. 

2.6. Бере участь у розробці проектів державних, галузевих і регіональних програм з 

питань, що входять до компетенції відділу. 

2.7. Відповідно до своєї компетенції, готує проекти відповідей на запити 

облдержадміністрації, райадміністрації, а також звернень та заяв, що надійшли для 

розгляду до відділу. 

2.8. Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ і організацій, 

розташованих у громаді, незалежно від форм власності. 



2.9.  Підготовляє на розгляд  виконкому питання «Про проект Програми економічного і 

соціального розвитку Арцизької міської територіальної громади» на наступний рік. 

2.10. Підготовляє на розгляд сесії міської ради питання «Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Арцизької міської територіальної громади» на 

наступний рік. 

2.11. Забезпечує зворотній зв’язок між підприємствами , підприємницькими структурами, 

громадськістю та місцевою владою від реалізації економічної політики громади, що 

входять до компетенції відділу 

2.12. Сприяє реалізації інвестиційних проектів. 

2.13. Сприяє залученню  інвестицый у економіку громади. 

2.13. . Бере участь у роботі комісій, робочих груп, інших формувань, створених міською 

радою та її виконавчим комітетом, міським головою. 

2.14. Готує відповідні проекти рішень, згідно плану та регламенту роботи міської ради та 

виконавчого комітету. Узгоджує з відповідальними посадовими особами міської ради та її 

виконавчого комітету розроблені відділом проекти нормативно-правових актів. 

2.15. Готує проекти розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до 

компетенції відділу. 

2.16. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, 

інструкцією з діловодства  у відділі економіки та інвестицій Арцизької міської ради. 

2.17.Моніторинг цільового та ефективного використання бюджетних коштів, 

передбачених Програмою учасниками бюджетного процесу. 

2.18.  Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та Кодексу 

Етики посадових осіб місцевого самоврядування . 

                                                       

3.  Права 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими актами 

законодавства.  

3.2.На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.  

3.3.За дорученням керівництва представляти інтереси міської ради в підприємствах, 

установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції. 

3.4.Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього 

обов'язків та завдань. 

3.4.У встановленому порядку отримувати від працівників міської ради інформацію, 

необхідну для виконання посадових обов'язків.  3.5.Вносити в межах своєї компетенції 

пропозиції щодо вдосконалення роботи міської ради. 

                                                             4.Відповідальність 

Начальник відділу несе відповідальність за: 

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

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

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. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

                                                  

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 відділі економіки та інвестицій. 

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, визначений окремим розпорядженням міського голови. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

 

 

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

 

__________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистийпідписпрацівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 


