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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста II категорії відділу земельних відносин та 
агропромислового комплексу Верхньодніпровської міської ради

І.Загальні положення

Спеціаліст II категорії є посадовою особою відділу земельних відносин та 
агропромислового комплексу Верхньодніпровської міської ради (далі - відділу), 
призначається на посаду міським головою на конкурсній основі у 
встановленому законом порядку.

Спеціаліст II категорії безпосередньо підпорядкований міському голові, 
керівнику відділу земельних відносин та агропромислового комплексу 
Верхньодніпровської міської ради.

Спеціаліст II категорії повинен знати:
основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи 
місцевих органів влади у сфері земельних відносин, Земельний кодекс 
України, закони України «Про землеустрій», «Про державний земельний 
кадастр», «Про державну експертизу землевпорядної документації», вміти 
застосувати норми чинного земельного законодавства та основні 
нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре 
володіти питаннями державної політики в цій галузі;
загальні теоретичні основи діяльності та правових дисциплін в обсязі, 
необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у 
сфері місцевого самоврядування;
етику та культуру ділового спілкування;
основні вимоги до діловодства та забезпечення архівації документів 
міської ради та її виконавчого комітету;
основи використання сучасної комп’ютерної техніки;
правила та норми охорони праці;
досконало володіти державною мовою.

2. Завдання та обов’язки.

1 .Спеціаліст II категорії здійснює свої повноваження в межах території 
колишньої Дніпровської селищної ради на робочому місці, згідно графіку 
роботи, встановленого міською радою.



2 .Веде реєстр інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні 
ділянки в оренду;

3.Здійснює взаємодію з юридичними та фізичними особами щодо 
справляння плати за землю згідно укладених договорів;

4.Вживає заходи по забезпеченню надходження коштів до місцевого 
бюджету від використання земельних ділянок;

5.Приймає участь у підготовці і внесенні на розгляд сесії пропозицій по 
встановленню розмірів земельного податку та орендної плати;

6.Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради в частині 
додержання строків укладання договорів оренди землі;

7 .Приймає участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, 
договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для 
погодження, з питань що належать до компетенції відділу, підготовку проекті 
письмових висновків чи зауважень до них;

8 .Приймає участь у підготовці договорів оренди землі;
9 .Надає пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди 

земельних ділянок, оформлення договорів оренди землі після прийняття 
відповідних рішень міською радою;

10 .Приймає участь у підготовці актів приймання-передачі земельних 
ділянок, що додаються до договору оренди землі;

11 .Організовує роботу щодо забезпечення конституційних та законних 
прав громадян, юридичних осіб на користування земельними ділянками 
відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України інших 
нормативних актів;

12 .Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, 
організаціям та фізичним особам з питань агропромислового комплексу та 
земельних відносин;

13 .Надає інформації юридичним особам та фізичним особам, зацікавленим 
у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об’єктів 
відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із 
землеустрою;

14 .Приймає участь у підготовці проектів рішень міської ради та подання на 
отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, 
проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх 
затвердження;

15 .Приймає участь у підготовці проектів рішень міської ради про 
продовження строків оренди земельних ділянок, та угод про розірвання 
договорів оренди землі;

16 .Приймає участь у підготовці проектів вихідної інформації для розробки 
документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною 
громадою, як суб’єкта права власності або права користування на землю, а 
також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб;

17 .Приймає участь у підготовці проектів рішень щодо передачі та 
придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та 
припинення права користування, прийняття земельних ділянок до комунальної 
власності міської ради;



18 .Вносить у встановленому порядку до міської ради проекта рішень про 
припинення права користування земельними ділянками;

19 .Приймає участь у підготовці проектів рішень щодо викупу земельних 
ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

20 .Приймає участь в організація проведення нормативної та експертної 
грошової оцінки земель комунальної власності;

21 . Приймає участь у вирішенні земельних спорів;
22 .Здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної 

власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;
23 . Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання 

сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у 
здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

24 .Приймає участь у розробленні та здійсненні на регіональному рівні 
заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих і 
плодоовочевих ринків;

25 .Надає пропозицій та приймає участь у підготовці проектів рішень 
міської ради та актів виконавчого комітету міської ради з питань, що належать 
до компетенції Відділу;

26 .Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель, 
за надходженням орендної плати за землю, за складанням землевпорядної 
документації та складає відповідні акти;

27 .Вносить пропозицій до відповідних інстанцій при формуванні та 
підготовці проектів нормативно-правових актів в галузі регулювання земельних 
відносин;

28 .Надає методичну допомогу структурним підрозділам міської ради при 
розгляді питань в галузі земельних відносин;

29 .Приймає участь у вирішенні інших питань у галузі земельних відносин 
та агропромислового комплексу, керуючись чинним законодавством України, 
виконує інші доручення міського голови.

3. Спеціаліст II категорії має право:

здійснювати функції адміністратора ЦНАП;
одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, 
установ і організацій документи, матеріали та інформацію необхідну для 
виконання покладених на нього завдань;
вносити пропозиції керівництву відділу щодо обмеження, тимчасової 
заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших 
видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення 
георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які 
проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впливати 
на стан земельних ресурсів.



4. Спеціаліст II категорії несе відповідальність:

за порушення трудової дисципліни;
за неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних 
документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та 
її виконавчого комітету;
за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, 
передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним 
законодавством України;
за правопорушення, вчинені у процесі здійснення своєї діяльності, у 
межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним 
законодавством України;
за зберігання в належному стані та використання в практичній роботі 
картографічних матеріалів;
за належне використання службового майна та матеріальних цінностей 
переданих для виконання службових обов’язків.
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