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Верхньодніпровської міської ради

1. Загальна частина

1.1. Провідний спеціаліст відділу комунальної власності (надалі - провідний 
спеціаліст) є посадовою особою місцевого самоврядування, що безпосередньо 
підпорядковується начальну відділу.

1.2. Призначається на посаду після проходження конкурсного відбору, 
стажування або з кадрового резерву. Призначається на посаду і звільняється з 
посади розпорядженням міського голови у встановленому Законом України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» порядку та Кодексу законів про 
працю України.

1.3. Провідний спеціаліст повинен мати вищу освіту за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на службі в органах 
місцевого самоврядування або у державній службі не менше 1 року чи стаж 
роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності провідний спеціаліст керується:
1) зовнішні документи: Конституція 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 законами України, Указами Президента України, 
Постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно- 
правовими документами.

2) внутрішні документи: рішення сесії та виконкому міської ради, 
розпорядженнями міського голови, положенням про відділ комунальної 
власності, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цією 
Посадовою інструкцією.



1.5. Провідний, спеціаліст 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. Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства України з питань 
оренди комунального майна та приватизації.

2.2. 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.

2.3. Формує пакети документів необхідних для розробки проектів рішень, 
розпоряджень, з питань які віднесені до повноважень відділу.

2.4. Розглядає пропозиції місцевих органів держаної виконавчої влади та 
звернення суб’єктів господарювання, господарських організацій, засобів масової 
інформації та громадян з питань, що належать до компетенції відділу; прийняття 
щодо них рішень, подання їх на розгляд та затвердження відповідно до чинного 
законодавства.

2.5. Забезпечує вчасне надання відповідей на письмові звернення.

2.6. Здійснює формування документів по об’єктам комунальної власності для 
включення або доповнення:

Переліку об’єктів оренди Першого та Другого типу;
Переліку майна, що підлягає приватизації шляхом продажі на аукціоні.

2.7. Приймає участь у формуванні та підготовці документів для ініціювання:
- проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності,
- здійснення реєстрації права власності на комунальне майно, у відповідних 

реєстраційних органах,
- проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна (суб’єктами 

оціночної діяльності).

2.8. Бере участь в роботі комісії з приватизації; готує та розміщує необхідну 
інформацію стосовно умов, термінів та інших матеріалів та оприлюднює її на 
відповідних сайтах та електронних платформах, згідно чинного законодавства.



2.9. Забезпечує роботу на дворівневій інформаційно-телекомунікаційній 
електронній торговій системі (ETC). Вносить інформацію про об’єкти оренди, 
приватизації, розміщує оголошення, надає відповіді, викладає договори з 
переможцями аукціонів.

2.10. Приймає участь в розробці договорів, додаткових угод, актів прийому- 
передачі нерухомого майна, в розрахунках, пов’язаних з встановленням розмірів 
орендної плати за об’єкти комунального майна, згідно вимог чинного 
законодавства.

2.11. Забезпечення доступу до публічної інформації, згідно з вимогами, 
визначеними законом України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 
інформації» та шляхом публікування в електронній торговій системі (ETC).

2.12. Забезпечує належне ведення діловодства, збереження документації та 
майна.

2.13. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи та підвищує професійну 
кваліфікацію, виконує інші завдання та обов’язки, які відносяться до компетенції 
відділу.

3. 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. Приймає участь в установленому порядку в нарадах з питань, що належать 
до його компетенції, а також ініціює зібрання профільних депутатських комісій.

3.3. Представляє за дорученням керівництва та начальника відділу інтереси 
відділу в інших управлінських структурах з питань, що входять до його 
компетенції.

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. Ініціює перед начальником відділу питання щодо надсилання запитів до 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та



організацій, незалежно від форм власності, з метою отримання від них відповідної 
інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених завдань.

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

3.7. Вносити пропозиції начальнику відділу з відповідних питань та покращення 
роботи відділу.

4. Відповідальність

Провідний спеціаліст несе персональну відповідальність за:

4.1. Неналежну організацію роботи, порушення трудової дисципліни, 
незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

4.2. Незабезпечення виконання покладених на провідного спеціаліста завдань та 
функцій відповідно до цієї інструкції.

4.3. Недотримання законності в службовій діяльності.

4.4. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час 
виконання службових обов'язків та за бездіяльність.

4.5. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що належать до 
компетенції провідного спеціаліста.

4.6. Матеріальну шкоду, завдану незаконними діями чи бездіяльністю при 
здійсненні своїх повноважень, що відшкодовується у встановленому законом 
порядку.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Провідний спеціаліст відділу підпорядковується начальнику відділу, та 
виконує його доручення.

5.2. Провідний спеціаліст при виконанні своїх службових обов’язків взаємодіє із 
іншими відділами та структурними підрозділами міської ради, підприємствами, 
установами та організаціями різних форм власності та господарювання.



6. Умови роботи

6.1. Режим роботи Провідного спеціаліста 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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