
Додаток 4 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста по роботі з персоналом  відділу організаційної 

 та кадрової роботи  Арцизької міської ради 

1.Загальні положення 

1.1.Головний спеціаліст по роботі з персоналом  відділу організаційної та кадрової роботи  

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 по роботі з персоналом  відділу організаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради безпосередньо підпорядковується начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи 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 державну службу», «Про запобігання корупції». «Про відпустки», 

Кодексом Законів про працю України, 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 

Головний спеціаліст по роботі з  персоналом  відділу організаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради: 

2.1. Організовує забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів, регулярного навчання працівників виконкому міської ради, самостійних 

структурних підрозділів міської ради. 

2.2. Контролює виконання вимог законодавства України з питань служби в органах 

місцевого самоврядування в виконавчому комітеті міської ради та структурних підрозділах 

міської ради. 

2.3.Веде кадрове діловодство: формування особових справ працівників  міської ради, облік 

та заповнення трудових книжок. 

2.4.Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами 3 – 4 статті 1 Закону України «Про 

очищення влади», готує довідку про її результати; 

2.5.Організовує складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування, яка вперше 

вступає на службу в органи місцевого самоврядування, оформляє документи про 

присвоєння відповідних рангів посадовим особам місцевого самоврядування; 

2.6.Ознайомлює працівників міської ради із посадовими інструкціями з проставлянням 

ними підписів та дати ознайомлення; 

2.7.Надає консультативну допомогу з питань кадрової роботи діловодам; 

2.8.Оформлює та видає довідки з місця роботи, опрацьовує листки тимчасової 

непрацездатності працівників міської ради; 

2.9.Складає графік щорічних відпусток працівників виконавчого комітету міської ради, 

контролює їх надання та веде облік; 



2.10.Належно зберігає особові справи працівників міської ради згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

2.11.Проводить роботу щодо укладання, продовження терміну дії контрактів з керівниками 

підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста. 

2.12.Здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних 

посад у виконавчому комітеті міської ради, структурних підрозділах міської ради. 

2.13.Готує матеріали по вирішенню питань щодо обчислення стажу служби в органах 

місцевого самоврядування та державної служби для виплати щомісячної надбавки 

працівникам міської ради. Обчислює загальний стаж роботи та стаж державної служби, 

здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років; 

2.14. Розглядає матеріали та готує документи для стажування, заохочення та 

нагородження працівників. 

2.15. Веде військовий облік та бронювання військовозобов’язаних і призовників в міській 

раді. 

3.Права 

Головний спеціаліст по роботі з персоналом  відділу організаційної та кадрової роботи  

Арцизької міської ради має право: 

3.1.Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого 

персоналу міської ради інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), 

необхідні для здійснення покладених на них завдань; 

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 кадрових питань. 

3.4.Брати участь у нарадах з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками. 

4.Відповідальність 

Головний спеціаліст по роботі з персоналом  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». 

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 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)

 



 

 

 


