
Додаток 3 

 до розпорядження міського голови 

____________________ 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Керуючого справами виконавчого комітету   Арцизької міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Керуючий справами виконавчого комітету Арцизької міської ради є посадовою особою 

місцевого самоврядування, який затверджується рішенням міської ради на строк 

повноважень ради шляхом відкритого голосування і виконує свої обов’язки до 

затвердження керуючого справами виконавчого комітету ради нового скликання, крім 

випадків передбачених чинним законодавством України. Керуючий справами 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 запобігання корупції». 

1.2. Посада керуючого справами 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. Керуючий справами  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 керуючий справами 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 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.Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його 

компетенції, ефективну взаємодію між виконавчими органами ради, підвідомчими 

підприємствами, установами, організаціями. 

2.2.Здійснює організаційне, правове, матеріально-господарське, технічне забезпечення 

діяльності виконавчого комітету міської ради. 

2.3.Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису виконавчого 

комітету міської ради. 

2.4.Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого комітету міської ради, засідань 

комісій при виконавчому комітеті, також організовує підготовку сесійних засідань, 

засідань постійних депутатських комісій. 

2.5.Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету міської ради, 

формування планів засідань виконавчого комітету ради, контролює редагування, 

реєстрацію та випуск документів, виконавчого комітету ради та їх своєчасне розсилання 

адресатам. 

2.6.Контролює виконання рішень виконавчого комітету міської ради. 



2.7.Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів виконавчого комітету, 

дотримання порядку роботи з документами. 

2.8.Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого      

комітету міської ради. 

2.9. Подає рішення виконавчого комітету та голови ради, що підлягають державній 

реєстрації, до органів, що проводять відповідну реєстрацію. 

2.10.Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, 

вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної 

автоматизації у діловодстві. 

2.11. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних 

підрозділах виконавчого комітету (апарату) ради, спрямовує роботу з цього питання у 

виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях 

2.12. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого 

архіву. 

2.13. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями з питань, що належать до його компетенції. 

2.14. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності 

виконавчого комітету (апарату) ради та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх 

пропозицій, заяв, скарг. 

2.15. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, 

споруд та інженерних систем. 

2.16.Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту 

приміщень ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території. 

Забезпечує проведення масових заходів.  

2.17.Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету (апарату) ради.  

2.18.Здійснює розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та 

вносить відповідні пропозиції керівництву ради, бере участь у контролі за виконанням 

кошторисів адміністративно-господарських витрат.  

2.19.Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації відповідних працівників виконавчого комітету (апарату) ради. 2.16.Подає у 

межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та 

інших питань у сфері управління персоналом.  

2.20.Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому комітеті 

(апараті) ради, здійснює заходи з питань запобігання корупції.  

 

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.  

3.6.Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого 

комітету ради та служби в органах місцевого самоврядування. 

 



4.Відповідальність 

Керуючий справами несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими, 

відповідно до регламентів 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.Розголошення конфіденційної інформації міської ради, що є власністю держави.  

                                                                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)

 

 


