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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного спеціаліста 

Загального відділу 
Верхньодніпровської міської ради

1. Загальна частина

1.1 Головний спеціаліст Загального відділу Верхньодніпровської міської ради є 
посадовою особою органу місцевого самоврядування. В своїй роботі керується 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про звернення громадян», «Про інформацію», розпорядженнями Верхньодніпровського 
міського голови, рішеннями виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради, 
рішеннями сесій Верхньодніпровської міської ради.

1.2 Головний спеціаліст Загального відділу Верхньодніпровської міської ради 
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.

1.3 Головний спеціаліст підпорядкований міському голові або особі, яка його 
заміщує, заступникам міського голови, секретарю міської ради, начальнику відділу.

2. Завдання та обов’язки

2.1 Узагальнює та передає інформацію стосовно діяльності виконавчого 
комітету Верхньодніпровської міської ради та діяльності Верхньодніпровської міської 
ради.

2.2 Здійснює оприлюднення рішень виконавчого комітету Верхньодніпровської 
міської ради, рішень Верхньодніпровської міської ради, іншої інформації стосовно 
діяльності Верхньодніпровської міської ради, шляхом розміщення на офіційному веб- 
сайті Верхньодніпровської міської ради.

2.3 Забезпечує систематичне висвітлення через ЗМІ та розміщення на 
офіційному веб-сайті Верхньодніпровської міської ради узагальнених матеріалів щодо 
організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих та виїзних прийомів 
громадян керівництвом Верхньодніпровської міської ради.

2.4 Організовує особистий прийом громадян Верхньодніпровським міським 
головою, здійснює контроль за виконанням доручень, наданих під час особистого 
прийому міським головою, веде облік карток громадян, які були на особистому прийомі 
міського голови.



2.5 Бере участь в організаційному забезпеченні підготовки та проведення 
засідань Верхньодніпровської міської ради, засідань виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською 
радою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради, взаємодіє з 
виконавчими органами міської ради у підготовці питань, що виносять на розгляд міської 
ради та виконавчого комітету.

2.6 Забезпечує депутатів міської ради та членів виконавчого комітету проектами 
рішень та інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що виносяться на розгляд 
Верхньодніпровської міської ради та виконавчого комітету Верхньодніпровської міської 
ради.

2.7 Організовує проведення нарад керівників (передача телефонограм на 
підприємства, установи, організації), веде протоколи нарад та облік присутніх на нарадах.

2.8 Веде протоколи оперативних нарад керівництва, здійснює контроль за 
виконанням наданих доручень.

2.9 Узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені громадянами на адресу 
міської ради та виконавчого комітету.

2.10 Виконує інші обов’язки і доручення згідно Положення про Загальний відділ 
Верхньодніпровської міської ради.

3. Права

3.1 Брати участь у розгляді питань, в межах своїх повноважень.
3.2 Одержувати від державних органів, підприємств, установ організацій всіх 

форм власності інформацію з питань, згідно законодавства.
3.3 На повагу особистої гідності, справедливого та шанобливого ставлення до 

себе з боку керівництва, співробітників, громадян.
3.4 На оплату праці залежно від займаної посади.
3.5 Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його 

думку, звинувачень або підозр.
3.6 На здорові, безпечні та належні умови праці.
3.7 На соціальний та правовий захист
3.8 Подавати пропозиції про вдосконалення організації умов праці.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність за:
4.1 Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, 

порушення етики поведінки службовця органу місцевого самоврядування та обмежень, 
пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та п 
проходженням.

4.2 Недостовірність наданих даних керівництву Верхньодніпровської міської 
ради.

4.3 Порушення трудової та виконавчої дисципліни.
4.4 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 проходження.

4.5 Розголошення конфіденційної інформації.



4.6 Порушення Попередження встановлені Законами України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», Положення про 
Загальний відділ Верхньодніпровської міської ради.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Головний спеціаліст для виконання покладених завдань та обов’язків взаємодіє:
5.1 3 посадовими особами відділу.
5.2 3 посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської 

міської ради, підприємств,установ та організацій незалежно від форм власності, з питань, 
віднесених до повноважень відділу.



ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
спеціаліста І категорії
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Верхньодніпровської міської ради
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1. Загальна частина

1.1 Спеціаліст І категорії Загального відділу Верхньодніпровської міської ради є 
посадовою особою органу місцевого самоврядування. В своїй роботі керується 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про звернення громадян», «Про інформацію», розпорядженнями Верхньодніпровського 
міського голови, рішеннями виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради, 
рішеннями сесій Верхньодніпровської міської ради.

1.2 Спеціаліст 1 категорії Загального відділу Верхньодніпровської міської ради 
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.

1.3 Спеціаліст І категорії підпорядкований міському голові або особі, яка його 
заміщує, заступникам міського голови, секретарю міської ради, начальнику відділу, 
старості відповідної території.

2. Завдання та обов’язки

2.1 Здійснює приймання, реєстрацію та попередній розгляд, передавання згідно 
з розподілом обов’язків на розгляд та на виконання, розмноження, розсипка вхідної і 
вихідної документації, розпоряджень, іншої документації Верхньодніпровської міської 
ради.

2.2 Здійснює контроль за стоками проходження та виконання документів, а 
також за відповідність форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва.

2.3 Бере участь в організаційному забезпеченні підготовки та проведення 
засідань Верхньодніпровської міської ради, засідань виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською 
радою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради, взаємодіє з 
виконавчими органами міської ради у підготовці питань, що виносять на розгляд міської 
ради та виконавчого комітету.

2.4 Узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені громадянами на адресу 
міської ради та виконавчого комітету.



2.5 Виконує інші накази та доручення керівництва.
2.6 Виконує інші обов’язки і доручення згідно Положення про Загальний відділ 

Верхньодніпровської міської ради.
3. Права

3.1 Брати участь у розгляді питань, в межах своїх повноважень.
3.2 Одержувати від державних органів, підприємств, установ організацій всіх 

форм власності інформацію з питань, згідно законодавства.
3.3 На повагу особистої гідності, справедливого та шанобливого ставлення до 

себе з боку керівництва, співробітників, громадян.
3.4 На оплату праці залежно від займаної посади.
3.5 Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його 

думку, звинувачень або підозр.
3.6 На здорові, безпечні та належні умови праці.
3.7 На соціальний та правовий захист
3.8 Подавати пропозиції про вдосконалення організації умов праці.

4. Відповідальність

Спеціаліст І категорії несе відповідальність за:
4.1 Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
4.2 Недостовірність наданих даних керівництву Верхньодніпровської міської 

ради.
4.3 Порушення трудової та виконавчої дисципліни.
4.4 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 проходження.

4.5 Розголошення конфіденційної інформації.
4.6 Порушення Попередження встановлені Законами України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», Положення про 
Загальний відділ Верхньодніпровської міської ради.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст І категорії для виконання покладених завдань та обов’язків взаємодіє:
5.1 3 посадовими особами відділу.
5.2 3 посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської 

міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, з питань, 
віднесених до повноважень відділу.
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1. Загальна частина

1.1 Спеціаліст II категорії Загального відділу Верхньодніпровської міської ради 
є посадовою особою органу місцевого самоврядування. В своїй роботі керується 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про звернення громадян», «Про інформацію», розпорядженнями Верхньодніпровського 
міського голови, рішеннями виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради, 
рішеннями сесій Верхньодніпровської міської ради.

1.2 Спеціаліст II категорії Загального відділу Верхньодніпровської міської ради 
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.

1.3 Спеціаліст II категорії підпорядкований міському голові або особі, яка його 
заміщує, заступникам міського голови, секретарю міської ради, начальнику відділу, 
старості відповідної території.

2. Завдання та обов’язки

2.1 Здійснює приймання, реєстрацію та попередній розгляд, передавання згідно 
з розподілом обов'язків на розгляд та на виконання, розмноження, розсилка вхідної і 
вихідної документації, розпоряджень, іншої документації Верхньодніпровської міської 
ради.

2.2 Здійснює контроль за стоками проходження та виконання документів, а 
також за відповідність форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва.

2.3 Бере участь в організаційному забезпеченні підготовки та проведення 
засідань Верхньодніпровської міської ради, засідань виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською 
радою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради, взаємодіє з 
виконавчими органами міської ради у підготовці питань, що виносять на розгляд міської 
ради та виконавчого комітету.

2.4 Узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені громадянами на адресу 
міської ради та виконавчого комітету.



2.5 Виконує інші накази та доручення керівництва.
2.6 Виконує інші обов’язки і доручення згідно Положення про Загальний відділ 

Верхньодніпровської міської ради.
3. Права

3.1 Брати участь у розгляді питань, в межах своїх повноважень.
3.2 Одержувати від державних органів, підприємств, установ організацій всіх 

форм власності інформацію з питань, згідно законодавства.
3.3 На повагу особистої гідності, справедливого та шанобливого ставлення до 

себе з боку керівництва, співробітників, громадян.
3.4 На оплату праці залежно від займаної посади.
3.5 Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його 

думку, звинувачень або підозр.
3.6 На здорові, безпечні та належні умови праці.
3.7 На соціальний та правовий захист
3.8 Подавати пропозиції про вдосконалення організації умов праці.

4. Відповідальність

Спеціаліст II категорії несе відповідальність за:
4.1 Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
4.2 Недостовірність наданих даних керівництву Верхньодніпровської міської 

ради.
4.3 Порушення трудової та виконавчої дисципліни.
4.4 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 проходження.

4.5 Розголошення конфіденційної інформації.
4.6 Порушення Попередження встановлені Законами України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», Положення про 
Загальний відділ Верхньодніпровської міської ради.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст II категорії для виконання покладених завдань та обов’язків взаємодіє:
5.1 3 посадовими особами відділу.
5.2 3 посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської 

міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, з питань, 
віднесених до повноважень відділу.
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1. Загальна частина

1.1 Спеціаліст Загального відділу Верхньодніпровської міської ради є 
посадовою особою органу місцевого самоврядування. В своїй роботі керується 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про звернення громадян», «Про інформацію», розпорядженнями Верхньодніпровського 
міського голови, рішеннями виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради, 
рішеннями сесій Верхньодніпровської міської ради.

1.2 Спеціаліст Загального відділу Верхньодніпровської міської ради 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.

1.3 Спеціаліст підпорядкований міському голові або особі, яка його заміщує, 
заступникам міського голови, секретарю міської ради, начальнику відділу, старості 
відповідної території.

2. Завдання та обов’язки

2.1 Здійснює приймання, реєстрацію та попередній розгляд, передавання згідно 
з розподілом обов'язків на розгляд та на виконання, розмноження, розсипка вхідної і 
вихідної документації, розпоряджень, іншої документації Верхньодніпровської міської 
ради.

2.2 Здійснює контроль за стоками проходження та виконання документів, а 
також за відповідність форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва.

2.3 Бере участь в організаційному забезпеченні підготовки та проведення 
засідань Верхньодніпровської міської ради, засідань виконавчого комі ге і у 
Верхньодніпровської міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською 
радою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради, взаємодіє з 
виконавчими органами міської ради у підготовці питань, що виносять на розгляд міської 
ради та виконавчого комітету.

2.4 Узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені громадянами на адресу 
міської ради та виконавчого комітету.



2.5 Виконує інші накази та доручення керівництва.
2.6 Виконує інші обов’язки і доручення згідно Положення про Загальний відділ 

Верхньодніпровської міської ради.
3. Права

3.1 Брати участь у розгляді питань, в межах своїх повноважень.
3.2 Одержувати від державних органів, підприємств, установ організацій всіх 

форм власності інформацію з питань, згідно законодавства.
3.3 На повагу особистої гідності, справедливого та шанобливого ставлення до 

себе з боку керівництва, співробітників, громадян.
3.4 На оплату праці залежно від займаної посади.
3.5 Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його 

думку, звинувачень або підозр.
3.6 На здорові, безпечні та належні умови праці.
3.7 На соціальний та правовий захист
3.8 Подавати пропозиції про вдосконалення організації умов праці.

4. Відповідальність

Спеціаліст несе відповідальність за:
4.1 Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
4.2 Недостовірність наданих даних керівництву Верхньодніпровської міської 

ради.
4.3 Порушення трудової та виконавчої дисципліни.
4.4 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 проходження.

4.5 Розголошення конфіденційної інформації.
4.6 Порушення Попередження встановлені Законами України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», Положення про 
Загальний відділ Верхньодніпровської міської ради.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Спеціаліст для виконання покладених завдань та обов’язків взаємодіє:
5.1 3 посадовими особами відділу.
5.2 3 посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської 

міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, з питань, 
віднесених до повноважень відділу.
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службовця-діловода
Загального відділу

Верхньодніпровської міської ради

1. Загальна частина

1.1 Службовець-діловод Загального відділу Верхньодніпровської міської ради є 
посадовою особою Верхньодніпровської міської ради. В своїй роботі керується 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про 
доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про інформацію», 
розпорядженнями Верхньодніпровського міського голови, рішеннями виконавчого 
комітету Верхньодніпровської міської ради, рішеннями сесій Верхньодніпровської міської 
ради.

1.2 Службовець-діловод Загального відділу Верхньодніпровської міської ради 
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.

1.3 Службовець-діловод підпорядкований міському голові або особі, яка його 
заміщує, заступникам міського голови, секретарю міської ради, начальнику відділу.

2. Завдання та обов’язки
2.1 Узагальнює та передає інформацію стосовно діяльності виконавчого 

комітету Верхньодніпровської міської ради та діяльності Верхньодніпровської міської 
ради.

2.2 Здійснює приймання, реєстрацію та попередній розгляд, передавання згідно 
з розподілом обов’язків на розгляд та на виконання, розмноження, розсипка вхідної і 
вихідної документації, розпоряджень, іншої документації Верхньодніпровської міської 
ради.

2.3 Здійснює контроль за стоками проходження та виконання документів, а 
також за відповідність форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва.

2.4 Звітує в державні установи згідно Закону України «Про звернення 
громадян».

2.5 Бере участь в організаційному забезпеченні підготовки та проведення 
засідань Верхньодніпровської міської ради, засідань виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською 
радою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради, взаємодіє з 
виконавчими органами міської ради у підготовці питань, що виносять на розгляд міської 
ради та виконавчого комітету.



2.6 Забезпечує депутатів міської ради та членів виконавчого комітету проектами 
рішень та інформаційно-довідковими матеріалами з питань, що виносяться на розгляд 
Верхньодніпровської міської ради та виконавчого комітету Верхньодніпровської міської 
ради.

2.7 Узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені громадянами на адресу 
міської ради та виконавчого комітету.

2.8 Виконує інші обов’язки і доручення згідно Положення про Загальний відділ 
Верхньодніпровської міської ради.

3. Права
3.1 Брати участь у розгляді питань, в межах своїх повноважень.
3.2 Одержувати від державних органів, підприємств, установ організацій всіх 

форм власності інформацію з питань, згідно законодавства.
3.3 На повагу особистої гідності, справедливого та шанобливого ставлення до 

себе з боку керівництва, співробітників, громадян.
3.4 На оплату праці залежно від займаної посади.
3.5 Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його 

думку, звинувачень або підозр.
3.6 На здорові, безпечні та належні умови праці.
3.7 На соціальний та правовий захист
3.8 Подавати пропозиції про вдосконалення організації умов праці.

4. Відповідальність
Службовець-діловод несе відповідальність за:
4.1 Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, 

порушення етики поведінки службовця органу місцевого самоврядування та обмежень, 
пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її 
проходженням.

4.2 Недостовірність наданих даних керівництву Верхньодніпровської міської 
ради.

4.3 Порушення трудової та виконавчої дисципліни.
4.4 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 проходження.

4.5 Розголошення конфіденційної інформації.
4.6 Порушення Попередження встановлені Законами України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», Положення про 
Загальний відділ Верхньодніпровської міської ради.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Службовець-діловод для виконання покладених завдань та обов’язків взаємодіє:
5.1 3 посадовими особами відділу.
5.2 3 посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської 

міської ради, підприємств,установ та організацій незалежно від форм власності, з питань, 
віднесених до повноважень відділу.
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1. Загальна частина
1.1 Службовець (секретар-друкарка) Загального відділу Верхньодніпровської 

міської ради є посадовою особою Верхньодніпровської міської ради. В своїй роботі 
керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про 
інформацію», розпорядженнями Верхньодніпровського міського голови, рішеннями 
виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради, рішеннями сесій 
Верхньодніпровської міської ради.

1.2 Службовець (секретар-друкарка) Загального відділу Верхньодніпровської 
міської ради 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.

1.3 Службовець (секретар-друкарка) підпорядкований міському голові або 
особі, яка його заміщує, заступникам міського голови, секретарю міської ради, начальнику 
відділу.

2. Завдання та обов’язки
2.1 Формує та підтримує електронну базу даних рішень міської ради та 

виконавчого комітету.
2.2 Здійснює контроль за стоками проходження та виконання документів, а 

також за відповідність форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва.
2.3 Здійснює контроль ведення погосподарського обліку.
2.4 Бере участь в організаційному забезпеченні підготовки та проведення 

засідань Верхньодніпровської міської ради, засідань виконавчого комітету 
Верхньодніпровської міської ради, нарад та інших заходів, що проводяться міською 
радою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради, взаємодіє з 
виконавчими органами міської ради у підготовці питань, що виносять на розгляд міської 
ради та виконавчого комітету.

2.5 Здійснює ведення архіву Верхньодніпровської міської ради: 
організовує і забезпечує зберігання документів, які надійшли для архівного 
зберігання;
приймає та реєструє документи, які надійшли на зберігання від структурних 
підрозділів Верхньодніпровської міської ради, роботу з якими у діловодстві 
закінчено;
бере участь у розробленні номенклатури справ, перевіряє правильність 
формування та оформлення справ під час їх передавання для архівного 
зберігання;



готує зведені описи справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з 
кадрових питань (особового складу), а також акти про вилучення для знищення 
документів і справ за минулі роки, строки зберігання яких закінчилися;
бере участь у роботі з експертизи наукової і практичної цінності архівних 
документів;

- організовує користування архівними документами;
бере участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників міської 
ради, які відповідають за роботу з документами.

2.6 Виконує інші обов’язки і доручення згідно Положення про Загальний відділ 
Верхньодніпровської міської ради.

3. Права
3.1 Брати участь у розгляді питань, в межах своїх повноважень.
3.2 Одержувати від державних органів, підприємств, установ організацій всіх 

форм власності інформацію з питань, згідно законодавства.
3.3 На повагу особистої гідності, справедливого та шанобливого ставлення до 

себе з боку керівництва, співробітників, громадян.
3.4 На оплату праці залежно від займаної посади.
3.5 Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його 

думку, звинувачень або підозр.
3.6 На здорові, безпечні та належні умови праці.
3.7 На соціальний та правовий захист
3.8 Подавати пропозиції про вдосконалення організації умов праці.

4. Відповідальність
Службовець (секретар-друкарка) несе відповідальність за:
4.1 Неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, 

порушення етики поведінки службовця органу місцевого самоврядування та обмежень, 
пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її 
проходженням.

4.2 Недостовірність наданих даних керівництву Верхньодніпровської міської 
ради.

4.3 Порушення трудової та виконавчої дисципліни.
4.4 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 проходження.

4.5 Розголошення конфіденційної інформації.
4.6 Порушення Попередження встановлені Законами України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», Положення про 
Загальний відділ Верхньодніпровської міської ради.

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Службовець (секретар-друкарка) для виконання покладених завдань та обов язків 

взаємодіє:
5.1 3 посадовими особами відділу.
5.2 3 посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської 

міської ради, підприємств,установ та організацій незалежно від форм власності, з питань, 
віднесених до повноважень відділу.


