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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Начальника відділу економічного планування, інвестицій та розвитку 

підприємництва Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу економічного планування, інвестицій та розвитку 
підприємництва Верхньодніпровської міської ради (далі - начальник відділу) 
забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації 
державної політики з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності 
та питань розвитку підприємництва Верхньодніпровської міської 
територіальної громади.

1.2. Начальник відділу є посадовою особою Верхньодніпровської міської 
ради, призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у 
встановленому законодавством порядку.

1.3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну 
вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 
магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 5 
років, вільно володіє ПК, державною мовою в обсягах, достатніх для 
виконання службових обов’язків.

1.4. Начальник відділу у своїй роботі підпорядковується Заступнику 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, економічного 
планування, інвестицій та розвитку підприємництва.

1.5. У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією і 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами профільних 
міністерств, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ та іншими 
нормативно-правовими актами.

1.6. Начальник відділу 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; 
сучасні методи управління персоналом; основи економіки, ринку праці, 
трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; 
правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи 
роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову та 
державну мову.

1.7. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його 
обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження міського 
голови.

2. Завдання та обов'язки

Начальник відділу:
2.1. Здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених 

на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності 
працівників відділу.

2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює 
їх роботу.

2.3. Вносить пропозиції міському голові щодо норм положення про 
відділ, структури та штатної чисельності відділу.

2.4. Планує роботу відділу та аналізує стан виконання планів і програм.
2.5. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
2.6. Підтримує зв’язки з відповідними виконавчими органами ради з 

питань обміну досвідом.
2.7. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, 

нарадах міського голови у разі розгляду питань, що належать до компетенції 
відділу.

2.8. Забезпечує виконання плану роботи міської ради та виконавчого 
комітету з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану 
роботи відділу.

2.9. Забезпечує навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб 
відділу.

2.10. Звітує один раз на рік про проведену роботу відділу перед 
виконавчим комітетом на плановій нараді міського голови, організовує 
передачу досвіду, про що зазначає у своїх планах відділу.

2.11. Представляє інтереси громади з питань, що належать до 
компетенції відділу, у відносинах з юридичними та фізичними особами, при 
вирішенні питань пов’язаних з діяльністю відділу та в межах його 
повноважень.

2.12. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 
підвищення ефективності роботи відділу.

2.13. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі, 
забезпечує виконання вимог трудового законодавства у відділі, забезпечує 
соціальний захист працівників відділу та захист їх трудових прав.



2.14. Виконує інші доручення керівництва міської ради, що пов’язані з 
діяльністю відділу.

2.15. Здійснює інші повноваження відповідно до покладених на нього 
завдань окремими рішеннями міської ради та виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови.

2.16. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
відділ завдань.

2.17. Підписує і візує документи в межах своєї компетенції.
2.18. Несе відповідальність за неякісне, або несвоєчасне виконання 

посадових завдань та обов’язків посадових осіб відділу, бездіяльність або 
невиконання наданих їм прав, порушення етики поведінки службовця 
органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на 
службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

2.19. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів рішень 
міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

2.20. Виконує інші завдання та функції покладені на нього відповідними 
рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями 
міського голови, прийнятими та виданими у межах компетенції та чинного 
законодавства.

3. Права

Начальник відділу має право:
3.1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до 
його компетенції.

3.3. Брати участь у розробленні програм з питань, що віднесені до 
компетенції відділу.

3.4. Вносити на розгляд міської ради та виконавчого комітету проекти 
рішень, розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені 
до компетенції відділу.

3.5. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань, що 
належать до компетенції відділу.

3.6. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, 
документи і матеріали від державних органів та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх 
посадових осіб з питань, що стосуються діяльності відділу.

3.7. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на відділ 
завдань.

3.8. За дорученням міського голови забезпечувати представництво 
виконавчого комітету міської ради, міської ради в інших органах виконавчої 
влади з питань, які належать до його компетенції.

3.9. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку



інформацію, документи і матеріали від державних органів, підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, 
віднесених до повноважень відділу.

3.10. Вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань, 
віднесених до повноважень відділу.

3.11. 3а дорученням міського голови брати участь у роботі семінарів, 
нарад з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.12. Вчиняти інші дії та функції, в межах діючого законодавства, що 
необхідні для виконання завдань та повноважень відділу.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе персональну 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.
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. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Начальник відділу для виконання покладених завдань та обов’язків 
взаємодіє з органами виконавчої влади, іншими виконавчими органами 
міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними 
комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями 
громадян.
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