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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Спеціаліста 1 категорії відділу економічного планування, інвестицій та 

розвитку підприємництва Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Спеціаліст 1 категорії відділу економічного планування, інвестицій 
та розвитку підприємництва Верхньодніпровської міської ради (далі - 
спеціаліст 1 категорії) є посадовою особою Верхньодніпровської міської 
ради, призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у 
встановленому законодавством порядку.

1.2. На посаду спеціаліста 1 категорії призначається особа, яка має повну 
вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 
магістра, стаж роботи у сфері економічної діяльності або за напрямком 
професійної діяльності не менше 3-х років, вільно володіє ПК, державною 
мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

1.3. Спеціаліст 1 категорії безпосередньо підпорядкований начальникові 
відділу економічного планування, інвестицій та розвитку підприємництва.

1.4. У своїй діяльності спеціаліст 1 категорії керується Конституцією і 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами профільних 
міністерств, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ та іншими 
нормативно-правовими актами.

1.5. Спеціаліст 1 категорії повинен знати: закони України, що 
стосуються діяльності відділу, укази та розпорядження Президента України, 
постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, 
стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань що стосуються 
діяльності відділу; порядок підготовки та внесення проектів нормативно- 
правових актів; правила ділового етикету; основні принципи роботи на 
комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову та державну мову.



2. Завдання та обов'язки

Спеціаліст 1 категорії:
2.1. Бере участь у методичних і науково-практичних семінарах, 

конференціях, інших заходах з обміну досвідом в галузях економіки.
2.2. Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів щодо 

економічного потенціалу територіальної громади.
2.3. Здійснює аналіз стану заборгованості із заробітної плати на 

промислових та комунальних підприємствах.
2.4. Проводить аналіз стану та тенденцій розвитку промислового 

комплексу.
2.5. Здійснює моніторинг показників промислового виробництва, 

інноваційного розвитку промисловості в розрізі підприємств основного кола 
за інформацією підприємств.

2.6. Здійснює аналіз фінансової, ринкової, транспортної, 
телекомунікаційної інфраструктури територіальної громади для здійснення 
інвестиційних програм.

2.7. Визначає і проводить оцінку потенційних зовнішніх та внутрішніх 
джерел (міжнародні донори та проекти тощо), в тому числі умов отримання 
фінансування для реалізації місцевих інвестиційних проектів.

2.8. Проводить інформування зацікавлених юридичних та фізичних осіб 
щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності, адміністрування 
інформаційних послуг для потенційних інвесторів.

2.9. Здійснює моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів 
міжнародної і внутрішньодержавної технічних допомог.

2.10. У співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої 
влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським 
головою, готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги 
для реалізації проектів в сфері соціально-економічного розвитку 
територіальної громади.

2.11. Веде постійне адміністрування бази даних інвестиційних проектів.
2.12. Виконує інші доручення начальника відділу.

3. Права

Спеціаліст 1 категорії має право:
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, 

документи і матеріали від державних органів, підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються 
діяльності відділу.

3.2. Вносити начальнику відділу від центральних органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, 
а від органів статистики — статистичних даних, з метою виконання 
покладених на відділ завдань.

3.3. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх



повноважень.
3.4. Вносити начальнику відділу пропозиції з фахових питань та 

покращення роботи.
3.5. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету та бути присутнім 

на сесії міської ради під час розгляду питань, що входять до компетенції 
відділу.

3.6. Користуватися іншими правами відповідно до чинного 
законодавства України.

4. Відповідальність

Спеціаліст 1 категорії несе відповідальність за:
4.1. Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та 

обов’язків.
4.2. Недостовірність даних, наданих керівництву Верхньодніпровської 

міської ради.
4.3. Порушення трудової та виконавської дисципліни.
4.4. Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
4.5. Порушення: Колективного договору, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку, правил з охорони праці, норм етики поведінки 
посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи 
місцевого самоврядування та її проходженням.

4.6. Розголошення конфіденційної інформації.
4.7. Порушення попередження про встановлені законами України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» 
обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого 
самоврядування та її проходженням.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст 1 категорії для виконання покладених завдань та обов’язків 
взаємодіє з іншими працівниками виконавчого комітету міської ради, 
відділами міської ради, територіальними органами державної виконавчої 
влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форми власності, об’єднаннями громадян.

Для передачі та отримання інформації, необхідної для виконання 
посадових обов’язків, використовує електронні та паперові засоби зв’язку та 
комунікації.
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