
Додаток 28 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

     

 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста  - архітектора   відділу капітального будівництва,  

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування,  

транспорту та благоустрою  Арцизької міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Головний спеціаліст - архітектор   відділу капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  

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 - архітектор   відділу капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  

Арцизької міської ради підпорядковується начальнику відділу капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою  Арцизької міської ради 

 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. В своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», “Про запобігання корупції ”, „Про основи містобудування”, „Про 

архітектурну діяльність”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про доступ до 

публічної інформації”, „Про звернення громадян”, «Про адміністративні послуги”, 

Земельним кодексом України (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України “Про 

містобудівний кадастр”, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядчими 

актами міського голови, Регламентом міської ради та її виконавчих органів,  цією 

посадовою інструкцією. 

2. Посадові обов`язки 

Головний спеціаліст – архітектор   відділу капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  

Арцизької міської ради: 

2.1. Готує завдання на розроблення містобудівної документації та внесення змін до неї 

(генерального плану, плану зонування та детальних планів території). 

 2.2. Готує містобудівні умови та обмеження для проектування та будівництва об’єкта 

будівництва або внесення змін до містобудівних умов та обмежень. 

2.3. Готує накази по управлінню про надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування будівництва об’єкта будівництва або внесення змін до містобудівних умов 

та обмежень. 

2.4. Забезпечує опрацювання матеріалів для підготовки проектів рішень міської ради щодо 

розроблення містобудівної документації та внесення змін до неї (генерального плану 

міста, плану зонування території, детальних планів території) та проектів рішень 

виконавчого комітету міської ради про затвердження містобудівної документації, інших 

проектів рішень, що готує відділ. 



2.5.  Оформлює будівельні паспорти забудови земельної ділянки. 

2.6. Визначає відповідність намірів заявників щодо розташування тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності (далі – ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у 

разі її наявності) будівельним нормам, готує відповіді заявникам.  

2.7. Оформлює паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності (далі – паспорт прив’язки ТС), здійснює їх реєстрацію. 

2.8. Перевіряє відповідність встановлених ТС вимогам паспортів прив’язки ТС та готує 

матеріали щодо продовження терміну їх дії.  

2.9. Готує накази щодо анулювання паспортів ТС. 

2.10. За заявами заявників оформлює зміни до паспортів прив’язки ТС, будівельних 

паспортів забудови земельної ділянки. 

2.11. Здійснює підготовку пропозицій та матеріалів для розроблення містобудівної 

документації.           

2.12.  Готує інформації щодо відповідності місць розташування об’єктів вимогам 

державних будівельних норм. 

2.13. Бере участь у підготовці інформацій згідно з містобудівною документацією  щодо 

функціонального призначення земельних ділянок. 

2.14. Виконує роботи з оприлюднення розроблення проектів містобудівної документації і 

доступ громадськості до зазначеної інформації. 

2.15. Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг 

громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції відділу. 

2.16. Вносить відомості до містобудівного кадастру та до Геопорталу. 

2.17. Виконує окремі завдання за дорученням начальника відділу, керівництва міської 

ради та її виконавчого комітету.   

3. Права 

Головний спеціаліст –- архітектор   відділу капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  

Арцизької міської ради має право: 

3.1.   За дорученням керівництва представляти Арцизьку міську раду в державних та 

громадських установах при розгляді питань трудових відносин та соціального 

партнерства. 

3.2. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання службових 

обов’язків. 

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 

3.4. Брати участь, за дорученням голови Арцизької міської ради, у нарадах, зборах, 

засіданнях з питань, пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків. 

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

обов'язків та завдань 

                               4.Відповідальність 

Головний спеціаліст – архітектор відділу  капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  

Арцизької міської ради 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 капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту та 

благоустрою  Арцизької міської ради. 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 

 

Начальник відділу капітального будівництва, 

 житлово-комунального господарства, архітектури,  

містобудування, транспорту та благоустрою  

 Арцизької міської ради            Віталій ГОРЯЙНОВ 

                                                                    

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

 

 

 __________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистий підпис працівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 


