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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 
енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської міської ради є 
посадовою особою органів місцевого самоврядування до повноважень якої належить 
забезпечення реалізації державної інвестиційної політики та політики у сфері 
житлово-комунального господарства, відділу житлово-комунального господарства, 
благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської міської 
ради.
1.2. Начальник Відділу призначається та звільняється з посади розпорядженням 

міського голови у порядку, передбаченому чинним законодавством з дотриманням 
вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та законодавства про працю. 
Призначення на посаду проводиться за результатами конкурсного відбору або іншим 
способом, передбаченим чинним законодавством.
1.3. У своїй діяльності Начальник Відділу керується Конституцією України, Кодексами 
України, що регулюють відповідний напрямок роботи Відділу, Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування", Законом України "Про державну службу", Законом 
України "Про засади запобігання та протидії корупції", іншими законами України з 
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами та 
розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними 
нормативно-правові актами; цією посадовою інструкцією.

2. Завдання, обов’язки та повноваження.
2.1.Забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб в 
сферах житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоменеджменту та 
інфраструктури на території населених пунктів Верхньодніпровської міської 
територіальної громади (далі - територіальна громада).
2.2.Забезпечення реалізації державної політики у сферах житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури, підготовка 
проектів Програм та рішень щодо зазначених питань, з подальшим винесенням на 
розгляд Міської ради та Виконавчого комітету.
2.3.Підготовка та внесення на розгляд Виконавчого комітету і затвердження Міською 
радою програм, що належать до сфери діяльності Відділу.
2.4.Здійснення самоврядного контролю за станом та використанням інженерно- 
транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства та об’єктів 
комунальної власності (в частині енергоменеджменту та впровадження заходів 
енергоефективності), вжиття заходів щодо їх належного утримання та ефективної 
експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню. Забезпечення виконання 
законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 
актів центральних органів виконавчої влади, рішень Міської ради та Виконавчого 
комітету.
2.5.Забезпечення на території громади комплексного розвитку житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури.
2.6.Забезпечення виконання повноважень Міської ради та її виконавчих органів, 
визначених законом, в сфері поводження з відходами та організації благоустрою



населених пунктів територіальної громади.
2.7.Внесення пропозицій до відповідних інстанцій при формуванні та підготовці 
проектів нормативно-правових актів в сферах інженерно-транспортної 
інфраструктури, житлово-комунального господарства, поводження з відходами та 
організації благоустрою населених пунктів територіальної громади.
2.8.Забезпечення дотримання єдиної цінової політики в житлово-комунальному 
господарстві.
2.10.Розгляд звернень громадян та юридичних осіб, що відносяться до сфери 
діяльності та відповідальності Відділу.
2.11. Забезпечення виконання функції місцевого самоврядування, а також 
делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним 
законодавством, у галузі транспорту і зв’язку.
2.12.Організація перевезення мешканців територіальної громади на автобусних 
маршрутах загального користування в межах територіальної громади.
2.13.Надання методичної допомоги відділам та посадовим особам Міської ради та її 
структурним підрозділам при розгляді питань що належать до сфери діяльності 
відділу.
2.14. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу.
2.15. Розподіляє посадові обов’язки працівників відділу та розподіляє обов’язки між 
ними.
2.16. Координує роботу відділу з іншими виконавчими органами міської ради.
2.17.Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності 
відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
2.18.Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих 
комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.
2.19. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського 
голови.
2.20.Організовує роботу Відділу щодо виконання покладених на відділ завдань, 
систематично проводить планові наради, результатом яких є протокол з інформацією 
щодо звіту про виконану роботу (за місяць, за півріччя, за рік), про результати роботи 
за відповідними показниками та надання пропозицій до плану Виконавчого комітету 
та його діяльності за відповідним напрямком.
2.21.Вносить на розгляд Міського голови пропозиції щодо оптимізації роботи та 
штатних одиниць Відділу.
2.22.Розробляє і вносить на затвердження Міському голові посадові інструкції 
працівників Відділу.
2.23.Забезпечує виконання плану роботи Міської ради та Виконавчого комітету з 
питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи Відділу.
2.24.Подає письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення кваліфікації 
посадових осіб Відділу.
2.25.Звітує про проведену роботу Відділу перед Виконавчим комітетом на плановій 
нараді Міського голови, організовує передачу досвіду, про що зазначає у своїх планах 
Відділу.
2.26.В установленому порядку вносить подання про заохочення працівників відділу 
та накладання дисциплінарних стягнень. Представляє відділ у державних органах та 
громадських установах при вирішенні питань пов’язаних з діяльністю відділу.
2.27.Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення 
ефективності роботи Відділу.
2.28.Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
2.29.Виконує інші доручення керівництва Виконавчого комітету, що пов'язані з 
діяльністю Відділу.
2.ЗО.Здійснює інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань 
окремими рішеннями Міської ради та Виконавчого комітету, розпорядженнями 
Міського голови.
2.31.Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.



3. Права.
Начальник Відділу має право:

3.1. Здійснювати загальне керівництво діяльністю Відділу.
3.2. Розподіляти обов'язки між працівниками Відділу, контролювати їх роботу.
3.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами ради.
3.4. Забезпечувати у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері 
діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
3.5. Підтримувати зв'язки з відповідними виконавчими органами ради з питань 
обміну досвідом.
3.6. Брати участь у засіданнях Міської ради, Виконавчого комітету, нарадах Міського 
голови у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.
3.7. Організовувати роботу Відділу щодо виконання покладених на відділ завдань, 
систематично проводить планові наради, результатом яких є протокол з інформацією 
щодо звіту про виконану роботу (за місяць, за півріччя, за рік), про результати роботи 
за відповідними показниками та надання пропозицій до плану Виконавчого комітету 
та його діяльності за відповідним напрямком.
3.8. Здійснювати контроль, проводити перевірки підпорядкованих йому комунальних 
підприємств, затверджувати плани їх роботи, проводити інспекції та аналітичну 
роботу з питань, що належать до його компетенції.
3.9. Вносить на розгляд Міського голови пропозиції щодо оптимізації роботи та 
штатних одиниць Відділу.
3.10. Розробляти і вносить на затвердження Міському голові посадові інструкції 
працівників Відділу.
3.11. Забезпечувати виконання плану роботи Міської ради та Виконавчого комітету з 
питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи Відділу.
3.12. Подавати письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення кваліфікації 
посадових осіб Відділу.
3.13. В установленому порядку вносить подання про заохочення працівників відділу 
та накладання дисциплінарних стягнень. Представляє відділ у державних органах та 
громадських установах при вирішенні питань пов’язаних з діяльністю Відділу.
3.14. Контролювати стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
3.15. Здійснювати інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань 
окремими рішеннями Міської ради та Виконавчого комітету, розпорядженнями 
Міського голови.

4.Відповідальність.
Начальник Відділу несе відповідальність за:
4.1 .Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан діловодства, службової 
та виконавської дисципліни.
4.2. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, 
передбачених цим Положенням.
4.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу.
4.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим 
складом Відділу.
4.5. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час 
виконання службових обов'язків та за бездіяльність.
4.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.
4.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.
4.8. Невиконання рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень і 
доручень Міського голови.
4.9. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать до 
компетенції Відділу.

5.Повинен знати
Начальник відділу, для виконання покладених на нього завдань та обов’язків 

повинен знати:
5.1. Конституцію України, Кодекси України, що регулюють відповідний напрямок 
роботи Відділу, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон 
України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про



державну службу", Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції", 
іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування.
5.2. Укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні 
нормативно-правові акти, що регулюють відповідний напрямок роботи Відділу.
5.3. Інструкцію з діловодства.
5.4. Правила ділового етикету.
5.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
5.6. Правила роботи в адміністративній будівлі Верхньодніпровської міської ради.
5.7. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
5.8. Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
5.9. Державну мову.
5.10. Практику застосування законодавства з питань, віднесених до повноважень 
Відділу.

6. Кваліфікаційні вимоги
На посаду начальника Відділу призначається особа:

6.1. З вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за 
відповідним напрямом професійного спрямування (інженерно-технічне або право), 
стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або 
державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах 
в іншій сфері не менш як п’ять років.

7.Взаємовідносини ( зв’язки) за посадою.
Начальник Відділу для виконання покладених завдань та обов'язків взаємодіє:

7.1. З посадовими особами відділу.
7.2. З посадовими особами інших структурних підрозділів Верхньодніпровської 
міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з 
питань, віднесених до повноважень Відділу.

Заступник л /
Верхньодніпровського II f
міського голови з питань J' /
житлово - комунального господарства шк С.М. Донець

ознайомлений
(дата ознайомлення)


