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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
провідного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської 
міської ради

1. Загальні положення
1.1. Провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 
енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської міської ради (далі - 
провідний спеціаліст) є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку 
поширюється дія Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування".
1.2. Провідний спеціаліст призначається і звільняється з посади міським головою на 
конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.
1.3. Провідний спеціаліст підпорядковується безпосередньо начальнику відділу 
житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоменеджменту та 
інфраструктури Верхньодніпровської міської ради.
1.4. У своїй діяльності провідний спеціаліст 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.З абезпечення 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.П ідготовка та внесення на розгляд Виконавчого комітету і затвердження Міською 
радою програм, що належать до сфери діяльності Відділу.
2.3.З дійснення самоврядного контролю за станом та використанням інженерно- 
транспо'ртної 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.
2.4.П ідготовка та внесення на розгляд Виконавчого комітету і затвердження Міською 
радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства, 
благоустрою та інфраструктури.
2.5.З дійснення контролю за дотриманням та виконанням вимог законодавства в 
сфері благоустрою населених пунктів та правил благоустрою населених пунктів 
територіальної громади, затверджених відповідним рішенням міської ради.
2.6. Прийняття участі у проведенні контролю за роботою комунальних підприємств, 
організацій, установ та промислових підприємств по збору, побутових та інших 
відходів.
2.7.В несення 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.
2.9.Здійснення підготовки проектів рішень щодо встановлення тарифів на 
комунальні послуги, затвердження їх у встановленому законодавством порядку та 
здійснення контролю за їх дотриманням.
2.10. Участь у формуванні маршрутної мережі громадського транспорту загального 
користування та затвердження маршрутів і розкладів руху міського та приміського 
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, які не виходять за межі 
територіальної громади.
2.11.Здійснення аналізу потреби територіальної громади в перевезеннях пасажирів 
автомобільним транспортом та визначення відповідності їх нормативним 
показникам.
2.12.Сприяння забезпеченню створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів 
господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері надання послуг по 
пасажироперевезеннях, обмеження монополізму та розвиток конкуренції.
2.13.Внесення пропозиції щодо організації перевезення згідно з програмами розвитку 
транспортного комплексу територіальної громади з метою задоволення потреби 
населення у перевезеннях з урахуванням пропозицій громадян, підприємств, установ 
організацій і перевізників.
2.14.Участь в організації перевезення мешканців територіальної громади на 
автобусних маршрутах загального користування в межах територіальної громади.
2.15.Здійснення координації роботи міського пасажирського транспорту всіх форм 
власності.
2.16.Участь в виконанні функцій організатора послуг на перевезення пасажирів 
міським та приміським пасажирським транспортом.
2.17.Розгляд листів, скарг, звернень, пропозицій громадян, підприємств, установ і 
організацій з питань, що належать до компетенції відділу, сприяння в межах своїх 
повноважень вирішенню порушених питань, ведення їх обліку та звітності.
2.18. Координація діяльності підприємств житлово-комунального господарства, 
транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності та заслуховування 
звітів їх керівників; координація діяльності підприємств всіх форм власності, питання 
діяльності яких відносяться до сфери завдань, повноважень та відповідальності 
Відділу.
2.19.Здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів громади; 
забезпечення виконання своєчасного та якісного благоустрою населених пунктів 
громади, завдань та заходів в сфері благоустрою населених пунктів громади.
2.20.Здійснення контролю за дотриманням та виконанням вимог законодавства в 
сфері благоустрою населених пунктів та правил благоустрою населених пунктів 
територіальної громади,’затверджених відповідним рішенням міської ради.
2.21.Розроблення інструктивно-методичних документів для забезпечення виконання 
покладених завдань.
2.22.Вжиття заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають 
або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.
2.23.Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну 
кваліфікацію.
2.24.Здійснення інших повноважень, визначених законодавством, що належать до 
повноважень Відділу.

3. Права.
Провідний спеціаліст для виконання покладених на нього завдань та обов’язків має 
право:
3.1. За дорученням керівництва представляти інтереси відділу в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, в інших органах.
3.2. Готувати запити та отримувати в установленому порядку від органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 
незалежно від форми власності, а також фізичних осіб інформацію, що необхідна для 
виконання завдань та повноважень Відділу.



3.3. Складати відповідно до закону протоколи про вчинення правопорушень та акти 
перевірок, у сфері що належить до компетенції Відділу.
3.4. У разі виявлення порушення вимог законодавства, що належать до компетенції 
Відділу, видавати обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушення 
вимог законодавства.
3.5. Порушу вати в установленому порядку питання про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, в сферах житлово-комунального господарства, 
благоустрою населених пунктів громади, транспорту і зв’язку, енергоменеджменту та 
розвитку інфраструктури, за неналежне виконання покладених на них обов'язків.
3.6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
3.7. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

4 .Відповідальність.
Провідний спеціаліст несе відповідальність за:

4.1. Бездіяльність або неналежне виконання посадових обов'язків, передбачених 
розділом 3 Посадової інструкції.
4.2. Неналежне виконання чинного законодавства, яке регулює порядок проходження 
служби в органах місцевого самоврядування. За вчинення корупційних 
правопорушень винні особи притягаються до кримінальної, адміністративної, 
цивільно - правової та дисциплінарної відповідальності.
4.3. Неналежне дотримання норм етики посадової особи органу місцевого 
самоврядування та дотримання обмежень, передбачених законодавством про службу 
в органах місцевого самоврядування.
4.4. Обробку, збереження та захист персональних даних, конфіденційної інформації 
відповідно до Закону України „Про захист персональних даних".

5. Повинен знати
Провідний спеціаліст 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, 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.
5.2. Інструкцію з діловодства.
5.3. Правила ділового етикету.
5.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
5.5. Правила роботи в адміністративній будівлі Верхньодніпровської міської ради.
5.6. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
5.7. Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
5.8. Державну мову.
5.9. Практику застосування законодавства з питань, віднесених до повноважень 
Відділу.

6. Кваліфікаційні вимоги
На посаду провідного спеціаліста призначається особа, яка:

6.1. Має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
6.2. Має стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж 
роботи за фахом у бюджетних установах не менше 3 років.
6.3. Володіє державною мовою та навиками роботи на комп’ютері.

7. Взаємовідносини ( зв’язки) за посадою.
Провідний спеціаліст 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.

Начальник
відділу житлово-комунального
господарства, благоустрою, 
енергоменеджменту та інфраструктури 
Верхньодніпровської міської ради
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