
  

  

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника  

Відділу з гуманітарних питань  

Верхньодніпровської міської ради 

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Начальник Відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської 

міської ради (надалі за текстом – начальник Відділу) є посадовою особою 

Верхньодніпровської міської ради. 

1.2.Начальник Відділу належить до категорії "Керівники". 

1.3.Начальник Відділу призначається і звільняється з посади 

розпорядженням Верхньодніпровського міського голови. 

1.4.Начальник Відділу під час виконання службових обов’язків 

підпорядковується Верхньодніпровському міському голові. 

1.5.Начальник Відділу входить до персонального складу виконавчого 

комітету, що затверджується відповідним рішенням Міської ради. 

1.6.У своїй діяльності начальник Відділу керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативно – 

правовими актами з питань, що стосуються діяльності Відділу, Положенням 

про Відділ, посадовою інструкцією. 

1.7. Кваліфікаційні вимоги:  

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування 

(управління або право); 

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування 

та/або державній службі на керівних посадах не менш, як три роки або на 

керівних посадах  в іншій сфері – не менш, як п’ять років. 

1.8.У разі відсутності начальника Відділу (у зв'язку із хворобою чи 

відпусткою, тощо) його обов'язки покладаються на працівника Відділу 

відповідно до розпорядження Міського голови. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

2.1. Згідно покладених на нього обов’язків начальник Відділу: 

2.1.1. здійснює керівництво Відділом, забезпечує виконання покладених 

на Відділ завдань. Визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності 

працівників Відділу, затверджує посадові інструкції; 

2.1.2 в межах повноважень Відділу видає накази, організовує та 

контролює їх виконання, підписує і візує документи; 
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2.1.3. відкриває рахунки у відділеннях державного казначейства, має 

право першого підпису, розпоряджається коштами, які виділяються на 

утримання Відділу; 

2.1.4. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників 

Відділу, керівників та педагогічних працівників закладів освіти та закладів, що 

належать до комунальної власності територіальної громади; 

2.1.5. координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами Міської 

ради, планує роботу Відділу, організовує роботу Відділу щодо виконання 

покладених на нього завдань; 

2.1.6. бере участь у засіданнях Міської ради, виконавчого комітету, 

забезпечує виконання плану роботи Міської ради та виконавчого комітету з 

питань,  що стосуються Відділу;  

2.1.7. веде особистий прийом громадян; 

2.1.8. забезпечує навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 

Відділу, організовує та забезпечує добір працівників Відділу; 

2.1.9. контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі, 

забезпечує виконання вимог трудового законодавства, забезпечує соціальний 

захист працівників та захист їх трудових прав; 

2.1.10.здійснює повноваження відповідно до покладених завдань 

рішеннями Міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями Міського 

голови, забезпечує в межах своїх повноважень підготовку проектів таких 

рішень та розпоряджень; 

2.1.11сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти, 

культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, що належать до 

комунальної власності територіальної громади, погоджує установчі документи 

таких закладів;  

2.1.12. затверджує штатні розписи закладів освіти, культури, фізичної 

культури та спорту, охорони здоров’я, забезпечує процедуру обрання 

(призначення) керівників таких закладів;  

2.1.13. порушує питання щодо призначення на посади та звільнення з 

посад керівників закладів та установ, підпорядкованих Відділу, за погодженням 

з Міським головою; 

2.1.14. на підставі рішення Міської ради укладає та розриває строкові 

трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, культури, фізичної 

культури та спорту, охорони здоров’я, що належать до комунальної власності 

територіальної громади;  

2.1.15. організовує з керівниками підпорядкованих закладів атестації 

відповідних працівників; 

2.1.16. розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження 

кращих працівників підпорядкованих Відділу закладів державними 

нагородами, президентськими відзнаками; 

2.1.17. затверджує склад та положення про сектори, служби, ради, колегії, 

комісії Відділу; 

2.1.18. додержується Конституції України, інших законодавчих актів 

України;      
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2.1.19. безпосередньо, своєчасно і точно виконує покладені на нього 

службові обов`язки, ініціативно відноситься до своєї роботи; 

2.1.20. постійно вдосконалює організацію своєї роботи з підвищенням 

кваліфікації; 

2.1.21. зобов'язаний не допускати розголошення у будь – який спосіб 

персональних даних, які йому було довірено або які стали йому відомі у зв'язку 

з виконанням посадових обов'язків; 

2.1.22. підтримує авторитет Міської ради та її виконавчих органів. 

 

 

3. ПРАВА 

 

3.1. Начальник відділу має право: 

3.1.1. вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу; 

3.1.2. за дорученням Міського голови представляти Відділ в органах 

виконавчої влади, підприємствах, організаціях і установах з питань, що 

належать до його компетенції; 

3.1.3. вносити пропозиції з питань удосконалення стану справ у 

соціально-гуманітарній сфері; 

3.1.4.залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, представників об’єднань громадян, 

педагогічних працівників і спеціалістів для розгляду питань, що належать до 

компетенції Відділу, одержувати в установленому порядку від таких осіб 

необхідну інформацію; 

3.1.5. координувати процес утворення, реорганізації та ліквідації закладів, 

установ та організацій, що належать до сфери управління Відділу; 

3.1.6. проводити семінари, наради для керівників закладів, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Відділу; 

3.1.7. зупиняти дії наказів і розпоряджень керівників підзвітних закладів, 

установ та організацій, які суперечать законодавству; 

3.1.8. контролювати дотримання чинного законодавства при використанні 

бюджетних коштів та державного і комунального майна; 

3.1.9. порушувати питання про притягнення до відповідальності 

посадових осіб в сферах, що належать до компетенції Відділу, за неналежне 

виконання покладених на них обов’язків;  

3.1.10. бути присутнім на сесіях Міської ради та засіданнях виконавчого 

комітету, вносити на розгляд проекти рішень, розпоряджень та пропозицій, що 

стосуються діяльності Відділу; 

3.1.11. отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для 

належної роботи; 

3.1.12. користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією і законами України; 

3.1.13. на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення 

до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Начальник Відділу несе відповідальність за: 

4.1.1. неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан 

дисципліни, недотримання законності в службовій діяльності працівниками 

Відділу; 

4.1.2. незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та 

функцій; 

4.1.3. незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з 

особовим складом Відділу; 

4.1.4. негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень 

під час виконання службових обов’язків та бездіяльність; 

4.1.5. незабезпечення створення належних умов з охорони праці; 

4.1.6. невиконання рішень Міської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень Міського голови; 

4.1.7. несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що 

належать до компетенції Відділу; 

4.1.8. розголошення персональних даних, які йому було довірено або які 

стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків; 

4.1.9. правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності – у 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Начальник відділу повинен знати: 

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну 

службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України 

з питань, що стосуються діяльності Відділу; укази і розпорядження Президента 

України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що 

регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи 

управління персоналом і кадрової роботи; порядок підготовки та внесення 

проектів нормативно-правових актів; основи економіки, ринку праці, трудового 

законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони 

праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та 

відповідні програмні засоби; ділову мову та державну мову. 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ 
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6.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник Відділу 

співпрацює зі структурними підрозділами Міської ради та виконавчого 

комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

об’єднаннями громадян. 

 


