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1. Загальна частина

1.1. Начальник відділу комунальної власності (далі начальник відділу) здійснює 
керівництво відділу, забезпечує організацію роботи щодо здійснення повноважень 
з питань управління майном комунальної власності Верхньодніпровської міської 
територіальної громади в межах компетенції, визначеної законодавством. 
Забезпечує реалізацію політики у сфері приватизації, оренди, використання, 
відчуження майна комунальної власності територіальної громади. Організовує 
ефективне управління майном комунальної власності територіальної громади, з 
використанням сучасних цифрових технологій обліку та управління майном.

1.2. Начальник відділу призначається на посаду, звільняється з неї 
розпорядженням міського голови у встановленому Законом України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» порядку та Кодексу законів про працю 
України.

1.3. Начальник відділу призначається на посаду після проходження конкурсного 
відбору, стажування або з кадрового резерву.

1.4. Начальник відділу повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на службі в органах місцевого 
самоврядування або державній службі не менше 3 років чи стаж роботи за фахом 
в інших сферах не менше 5 років.

1.5. У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», «Про оренду державного та комунального 
майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про боротьбу з 
корупцією», іншими законодавчими актами, указами Президента України, 
постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, що 
регулюють організацію діяльності органів місцевого самоврядування, а також



рішеннями, розпорядженнями Верхньодніпровської міської ради, Положенням 
про відділ комунальної власності та іншими нормативно-правовими документами.

1.6. Начальник відділу повинен знати акти законодавства, нормативні документи, 
що регулюють відносини у сфері комунальної власності; володіти державною 
мовою на рівні ділового спілкування та застосування; комп’ютерною технікою та 
відповідним програмним забезпеченням; знати правила ділового етикету; правила 
та норми охорони праці і протипожежної безпеки.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, планує його роботу, несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, 
визначає ступінь відповідальності працівників відділу щодо виконання ними своїх 
посадових інструкцій, надає доручення працівникам відділу відповідно до їх 
функціональних обов’язків.

2.2. Забезпечує здійснення від імені міської ради правочинності щодо володіння, 
користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, у тому 
числі майнових операцій (передача об’єктів комунальної власності у 
користування, оренду юридичним та фізичним особам, продаж, відчуження 
тощо).

2.3. Здійснює повноваження щодо підготовки документів про оформлення права 
комунальної власності на об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою, 
забезпечує проведення технічної інвентаризації нерухомого майна комунальної 
власності, в порядку передбаченому діючим законодавством.

2.4. Організовує разом з працівниками відділу проведення аукціонів та конкурсів, 
укладає договори оренди, купівлі-продажу, акти приймання-передачі об’єктів 
комунальної власності.

2.5. Забезпечує вивчення попиту на об’єкти оренди.

2.6. Контролює облік вільних приміщень, що пропонуються для передачі в 
орендне користування та відчуження з метою приватизації.

2.7. Приймає участь в розробці проектів рішень міської ради та розпоряджень 
голови міської ради, що належать до компетенції відділу, забезпечує їх попереднє 
обговорення у постійних комісіях міської ради.



2.8. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням 
посадовими особами відділу вимог антикорупційного законодавства, 
дотриманням правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2.9. Забезпечує в межах свої повноважень доступ до публічної інформації, 
розпорядником якого є відділ.

2.10. Розглядає звернення громадян, запити, що належать до компетенції відділу.

2.11. Вирішує інші функції пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

2.12. Здійснює контроль за витрачанням коштів відділу, подачею фінансової, 
бюджетної квартальної та річної звітності відділу.

2.13. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство 
відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями та правилами 
діловодства.

2.14. Вносить пропозиції щодо матеріального і морального заохочення працівників 
відділу та з інших питань в межах своєї компетенції.

2.15. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює 
стан дисципліни та виконавчої дисципліни у відділі.

З, Права

3.1. Користується правами і свободами, передбаченими Конституцією України, 
Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими 
актами законодавства, правами на соціальний і правовий захист.

3.2. Представляє інтереси відділу в інших управлінських структурах, установах, 
організаціях з питань, що належить до його компетенції.

3.3. Розробляє та подає міській раді на затвердження нормативні документи 
(положення, порядки, тощо) з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.4. Залучає посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до 
розгляду питань, що належать до його компетенції.



3.5. Здійснює особистий прийом громадян у межах своєї компетенції та вживає 
заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

3.6. Організовує інвентаризацію майна, що перебуває в комунальній власності 
територіальної громади, перевірку його збереження та використання.

3.7. Приймає участь у роботі сесій міської ради та засідань виконавчого комітету 
міської ради, вносить пропозиції з питань використання комунального майна в 
межах повноважень, наданих міською радою.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу несе відповідальність згідно вимогам чинного 
законодавства за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та 
обов’язків, порушень правил внутрішнього трудового розпорядку, норм етики 
поведінки та обмежень передбачених законодавством про службу в органах 
місцевого самоврядування.

4.2. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:
4.2.1. Неналежну організацію роботи відділу, незадовільний стан діловодства, 
службові та виконавські дисципліни.
4.2.2. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим 
складом відділу.
4.2.3. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацію та звітів, що належать до 
компетенції відділу.
4.2.4. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.
4.2.5. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час 
виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Начальник відділу підпорядковується голові міської ради та виконує його 
доручення.

5.2. Начальнику відділу підпорядковуються спеціалісти відділу з питань 
комунальної власності Верхньодніпровської міської ради.

5.3. Під час виконання свої обов’язків та завдань начальник відділу співпрацює із 
іншими відділами та структурними підрозділами міської ради, підприємствами, 
установами та організаціями різних форм власності та господарювання.



5.4. У разі відсутності начальника відділу в зв’язку з відпусткою, хворобою, 
відрядженням тощо, його обов’язки виконує визначений розпорядженням голови 
міської ради, спеціаліст відділу комунальної власності.

6. Умови роботи

6.1. Режим роботи Начальника відділу встановлюється відповідно до 
внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору.

7. Інші положення

7.1. Посадова інструкція складена у двох примірниках, один примірник 
знаходиться у начальника відділу, другий - у кадровій службі.

7.2. Посадова інструкція переглядається у разі зміни функцій працівника або 
структури відділу.
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