
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

01.03.2016                      № 22 

 

 

Про затвердження  посадових 

інструкцій  

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, наказу Головного управління державної служби України від 

29.12.2009 № 406  „Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування“,  Положень: про 

відділ муніципальних послуг та правових питань виконкому міської ради, про 

відділ будівництва та архітектури виконкому  міської ради, про відділ 

управління комунальною власністю виконкому міської ради: 

1. Затвердити посадові інструкції: 

          1) начальника відділу будівництва та архітектури виконкому міської ради 

(додається); 

          2) спеціаліста 2-ї категорії з питань будівництва відділу будівництва та 

архітектури  виконкому міської ради (додається); 

          3) державного реєстратора відділу муніципальних послуг та правових 

питань виконкому міської ради (додається); 

          4) головного спеціаліста (з питань реєстрації місця проживання) відділу 

муніципальних послуг та правових питань виконкому міської ради (додається); 

          5) начальника відділу управління комунальною власністю виконкому 

міської ради (додається). 

            2. Начальнику відділу муніципальних послуг та правових питань  

виконкому  міської ради Коваль Л.П. довести до відома працівників 

Пирятинської міської ради їх посадові інструкції  під особистий підпис. 

 

    

 

  

Міський голова          О.РЯБОКОНЬ   

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  

 



                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                      

                                                                                                  розпорядження       

                                                                                            міського голови 

                                                                                            від 01.03.2016 № 22  

  

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу будівництва та архітектури   

виконкому Пирятинської міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов’язки, 

права і відповідальність начальника відділу будівництва та архітектури  

виконкому Пирятинської міської ради (далі - Начальник). 

          1.2. Начальник є посадовою особою місцевого самоврядування, являється 

штатним працівником виконавчого комітету Пирятинської міської ради.  

          1.3. Призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням 

міського голови у встановленому Законом України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“ та Кодексу законів про працю України. 

          1.4. Підпорядковується міському голові, заступнику міського голови з 

питань діяльності виконкому та керуючому справами виконкому міської ради. 

         1.5. Документи, які регламентують діяльність Начальника: 

         1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти стосовно 

роботи, що виконується. 

         1.5.2. Внутрішні документи: рішення сесії та виконкому міської ради, 

розпорядження міського голови, положення про відділ будівництва та 

архітектури виконкому міської ради, посадова інструкція Начальника, Правила 

внутрішнього трудового розпорядку, Етичний кодекс працівників Пирятинської 

міської ради, колективний договір. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між    

працівниками, очолює та контролює їх роботу. 

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у 

реалізації державної політики у сфері архітектури, містобудування, планування 

та  забудови територій. 

2.3. Приймає участь у розробці законодавчих проектів та міських 

нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з 

питань архітектури, містобудування, планування та забудови територій. 

2.4. Готує рішення виконкому за заявами фізичних та юридичних осіб в 

межах наданих відділу повноважень. 

2.5. Розробляє місячні, перспективні, узагальнює та реалізує річні плани 



роботи відділу. 

2.6. Вивчає та погоджує проектно-технічну документацію комерційних 

структур, юридичних та фізичних осіб. 

2.7. Організовує, регулює  та контролює своєчасний та якісний розгляд 

працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських 

об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямку діяльності 

відділу, а також готує з ними проекти відповідних рішень, інформацій, 

відповідей. 

2.8. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи 

відділу. 

2.9. Подає пропозиції керівництву про призначення на посаду, 

звільнення з посад та переміщення працівників у відділі,  своєчасне заміщення 

вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації 

працівників. 

2.10. Здійснює облік та зберігання містобудівної документації, 

картографічних матеріалів. 

2.11. Здійснює облік ветхих та аварійних будинків і споруд незалежно від 

форм власності. 

2.12. Бере участь в обстеженні житлово-побутових умов громадян (втому 

числі пільгових категорій). 

2.13. Здійснює підготовку матеріалів щодо обліку громадян, які 

відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов. 

2.14. Готує матеріали для затвердження маршрутів і графіків руху 

місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності. 

2.15. Розробляє, узгоджує та подає на розгляд виконкому матеріали по 

розміщенню місць стоянки та паркування транспортних засобів, розміщення 

рекламних засобів. 

2.16. Розробляє пропозиції по тимчасовому обмеженню або припиненню 

руху транспортних засобів, схемі встановлених дорожніх знаків. 

2.17. Приймає участь у розробці місцевої програми безпеки руху. 

2.18. Готує довідкові матеріали, інформацію, протоколи нарад, акти 

комісій, проекти рішень з питань будівництва та архітектури для розгляду 

міським головою, виконкомом, сесією міської ради. 

2.19. Веде прийом громадян. 

2.20. Здійснює статистичний облік та статистичну звітність. 

2.21. Приймає участь в засіданнях постійних та інших комісіях, 

створених розпорядженням міського голови, рішенням виконкому чи сесії. 

2.22. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

2.23. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереження 

документів. 

2.24. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним 

законодавством. 

2.25. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства 

України з питань державної служби та боротьби з корупцією. 



 

3. ПРАВА 

Начальник має право: 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією 

України, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ 

та іншими актами законодавства. 

3.2. На соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу, брати 

участь у нарадах та зборах трудового колективу міської ради. 

3.3. Одержувати необхідну інформацію, матеріали і документи, що 

відносяться до виконання посадових обов’язків. 

3.4. Вимагати від міського голови реалізації прав, що передбачені цією 

інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов’язків. 

3.5.  Візувати документи певних видів та контролювати  окремі напрями 

роботи. 

3.6. Вносити на розгляд міського голови, виконкому міської ради 

пропозиції щодо покращення вирішення питань, віднесених до власної 

компетенції, по усуненню виявлення порушень та недоліків. 

         

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне 

або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, рішень сесії, 

виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, бездіяльність або 

невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 

посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням 

– згідно з вимогами законів України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування“, „Про запобігання корупції“, Кодексу законів про працю 

України. 

4.2. За порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури несе 

дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову, адміністративну або 

кримінальну відповідальність у порядку, встановленому Законом. 

4.3. Несе відповідальність за неналежне дотримання норм етики 

посадової особи органу місцевого самоврядування, та дотримання обмежень, 

передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. 

4.4. Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх 

обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало 

законної сили, у порядку, встановленому Законом. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Конституцію України, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про 

звернення громадян“, „ Про засади запобігання і протидії корупції “, „Про 

архітектурну діяльність“, „Про будівельні норми“, „Про основи 

містобудування“, Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про благоустрій 



населених пунктів“, „Про рекламу“, „Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку“, „Про дорожній рух“, Житловий кодекс, 

Цивільний кодекс, Земельний кодекс. Інші законодавчі та нормативні 

документи, що регулюють правовідносини у правовій, будівельній, бюджетній 

сфері; господарське, земельне, цивільне, адміністративне, екологічне 

законодавство. 

5.2. Порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках 

своїх функціональних обов’язків. 

5.3. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту. 

5.4. Правила діловодства та документообігу. 

5.5. Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради та Правила 

ділового етикету. 

 
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 
6.1. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.   Стаж 

роботи в органах місцевого самоврядування 1 рік або загальний стаж не менше 

3 років, громадянин України.  

6.2. Повинен вільно володіти державною мовою. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

 7.1. Взаємодіє з посадовими особами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради. 

 7.2. Організовує ділове листування з органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. 

 7.3. У встановленому порядку готує запити на безкоштовне отримання від 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань, необхідних статистичних та 

оперативних даних, звіт з питань, що стосуються діяльності. 

 

 

 

Керуюча справами  

виконкому міської ради                                                          Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 



 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  

                                                                                 розпорядження       

                                                                            міського голови 

                                                                                   від 01.03.2016 № 22    

  

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста 2-ї категорії з питань будівництва відділу будівництва та 

архітектури  виконкому Пирятинської міської ради 

 

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов’язки, 

права і відповідальність спеціаліста 2-ї категорії з питань будівництва відділу 

будівництва та архітектури  виконкому Пирятинської міської ради 

 (далі - Спеціаліст). 

          1.2. Спеціаліст є посадовою особою місцевого самоврядування, являється 

штатним працівником виконавчого комітету Пирятинської міської ради.  

          1.3. Призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням 

міського голови у встановленому Законом України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“ та Кодексу законів про працю України. 

          1.4. Підпорядковується міському голові, заступнику міського голови з 

питань діяльності виконкому, керуючому справами та начальнику відділу 

будівництва та архітектури виконкому міської ради. 

         1.5. Документи, які регламентують діяльність Спеціаліста: 

         1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти стосовно 

роботи, що виконується. 

         1.5.2. Внутрішні документи: рішення сесії та виконкому міської ради, 

розпорядження міського голови, положення про відділ муніципальних послуг 

та правових питань виконкому міської ради, посадова інструкція реєстратора, 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради, 

колективний договір. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

2.1. Забезпечує виконання законодавства України у сфері архітектури, 

містобудування, планування та  забудови територій. 

2.2. Бере участь у розробці законодавчих проектів та міських 

нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з 

питань архітектури, містобудування, планування та забудови територій. 

2.3. Готує проекти рішень виконкому за заявами фізичних та 

юридичних осіб в межах наданих відділу повноважень. 



2.4. Розглядає та готує відповіді на звернення від органів виконавчої 

влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з 

напрямку діяльності відділу. 

2.5. Здійснює облік та зберігання містобудівної документації, 

картографічних матеріалів. 

2.6. Здійснює облік ветхих та аварійних будинків і споруд незалежно від 

форм власності. 

2.7. Здійснює підготовку матеріалів щодо обліку громадян, які 

відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов. 

2.8. Готує вихідні дані для проектування об’єктів будівництва, 

реконструкції та ремонту (крім благоустрою території), робота по яких 

виконується за кошти міського бюджету. 

2.9. Готує матеріали для затвердження маршрутів і графіків руху 

місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності 

2.10. Розробляє, узгоджує та подає на розгляд виконкому матеріали по 

розміщенню місць стоянки та паркування транспортних засобів, розміщення 

рекламних засобів. 

2.11. Розробляє пропозиції по тимчасовому обмеженню або припиненню 

руху транспортних засобів, схемі встановлених дорожніх знаків. 

2.12. Приймає участь у розробці місцевої програми безпеки руху. 

2.13. Готує довідкові матеріали, інформацію, протоколи нарад, акти 

комісій, проекти рішень з питань будівництва та архітектури для розгляду 

міським головою, виконкомом, сесією міської ради. 

2.14. Бере участь в обстеженні житлово-побутових умов громадян (втому 

числі пільгових категорій). 

2.15. Веде прийом громадян. 

2.16. Здійснює статистичний облік та статистичну звітність. 

2.17. Приймає участь в засіданнях постійних та інших комісіях, 

створених розпорядженням міського голови, рішенням виконкому чи сесії. 

2.18. Виконує інші доручення начальника відділу, заступника міського 

голови, міського голови. 

 

 

 

3. ПРАВА 

Спеціаліст має право: 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією 

України, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ 

та іншими актами законодавства. 

3.2. На соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу, брати 

участь у нарадах та зборах трудового колективу міської ради. 

3.3. Одержувати необхідну інформацію, матеріали і документи, що 

відносяться до виконання посадових обов’язків. 

3.4. Вимагати від міського голови реалізації прав, що передбачені цією 

інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов’язків. 



3.5.  Візувати документи певних видів та контролювати  окремі напрями 

роботи. 

3.6. Вносити на розгляд міського голови, виконкому міської ради 

пропозиції щодо покращення вирішення питань, віднесених до власної 

компетенції, по усуненню виявлення порушень та недоліків. 

         

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне 

або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, рішень сесії, 

виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, бездіяльність або 

невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 

посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням 

– згідно з вимогами законів України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування“, „Про запобігання корупції“, Кодексу законів про працю 

України. 

4.2. За порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури, 

матеріальну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність у порядку, встановленому Законом. 

4.3. Несе відповідальність за неналежне дотримання норм етики 

посадової особи органу місцевого самоврядування, та дотримання обмежень, 

передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. 

4.4. Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх 

обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало 

законної сили, у порядку, встановленому Законом. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Конституцію України, Закони України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, „Про звернення громадян“, „ Про засади запобігання і протидії 

корупції “, „Про архітектурну діяльність“, „Про будівельні норми“, „Про 

основи містобудування“, Про регулювання містобудівної діяльності “, „Про 

благоустрій населених пунктів“, „Про рекламу“, „Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку“, „Про дорожній рух“, Житловий кодекс, 

Цивільний кодекс, Земельний кодекс. Інші законодавчі та нормативні 

документи, що регулюють правовідносини у правовій, будівельній, бюджетній 

сфері; господарське, земельне, цивільне, адміністративне, екологічне 

законодавство. 

5.2. Порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках 

своїх функціональних обов’язків. 

5.3. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту. 

5.4. Правила діловодства та документообігу. 

5.5. Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради та Правила 

ділового етикету. 



 
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 
6.1. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.   Стаж 

роботи в органах місцевого самоврядування 1 рік або загальний стаж не менше 

3 років, громадянин України.  

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

7.1. Взаємодіє з посадовими особами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради. 

7.2. Організовує ділове листування з органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.  

7.3. У встановленому порядку готує запити на безкоштовне отримання від 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань, необхідних статистичних та 

оперативних даних, звіт з питань, що стосуються діяльності. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

                                                                                         розпорядженням 

 міського голови 

 від 01.03.2016 № 22 
 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  

державного реєстратора відділу муніципальних послуг 

 та правових питань виконкому Пирятинської міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1 Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов’язки, 

права і відповідальність державного реєстратора відділу муніципальних послуг 

та правових питань виконкому Пирятинської міської ради (далі – державний 

реєстратор). 

 1.2 Державний реєстратор є посадовою особою місцевого 

самоврядування, являється штатним працівником виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, професійна діяльність якого спрямована на 

здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців   

 1.3 Державний реєстратор призначається на посаду і звільняється з 

посади розпорядженням міського голови у встановленому Законом України 

„Про службу в органах місцевого самоврядування“ та Кодексу законів про 

працю України. 

 1.4 Державний реєстратор підпорядковується міському голові, 

заступникам міського голови з питань діяльності виконкому, керуючому 

справами та начальнику відділу муніципальних послуг та правових питань 

виконкому міської ради. 

 1.5 Документи, які регламентують діяльність державного 

реєстратора: 

 зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти стосовно роботи, що 

виконується; 

 внутрішні документи: рішення сесії та виконкому міської ради, 

розпорядження міського голови, положення про відділ муніципальних послуг 

та правових питань виконкому міської ради, посадова інструкція реєстратора, 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради, 

колективний договір; 

1.6  Державний реєстратор має власну печатку. 

 

 

 



2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

2.1. Державний реєстратор зобов’язаний вживати заходи щодо реалізації 

завдань з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у 

встановленому чинним законодавством порядку, надавати методично-

консультативну та практичну допомогу громадянам, юридичним особам, 

органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з цих питань. 

2.2. Державний реєстратор здійснює державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень. 

2.3. Надає інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно або  відмовляє в її наданні. 

2.4. Здійснює взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

2.5. Державний реєстратор здійснює державну  реєстрацію: 

створення юридичної особи; 

створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 

припинення відокремленого підрозділу юридичної особи; 

припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 

припинення юридичної особи в результаті її реорганізації; 

переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого 

документа або модельного статуту; 

фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця; 

змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів; 

змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. 

2.6. Здійснює включення відомостей про юридичну особу, фізичну особу 

- підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань. 

2.7. Надає відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. 

2.8. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення та 

функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. 

2.9. Виконує доручення міського голови, керуючого справами виконкому 

міської ради та начальника відділу. 

2.10. Державний реєстратор повинен дбати про особисту безпеку і 

здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків; 

дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, стандартних 

строків підготовки документів, вимог щодо конфіденційності  службової 

інформації; виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 



правила техніки безпеки та протипожежного захисту; раціонально та ефективно 

організовувати працю; додержуватися норм технологічних процесів. 

 

 

3. ПРАВА 

 

Державний реєстратор має право: 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією 

України, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ 

та іншими актами законодавства. 

3.2. На соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу, брати 

участь у нарадах та зборах трудового колективу міської ради. 

3.3. Одержувати необхідну інформацію, матеріали і документи, що 

відносяться до виконання посадових обов’язків. 

3.4. Вимагати від міського голови реалізації прав, що передбачені цією 

інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов’язків. 

3.5.  Візувати документи певних видів та контролювати  окремі напрями 

роботи. 

3.6. Вносити на розгляд міського голови, виконкому міської ради 

пропозиції щодо покращення вирішення питань, віднесених до власної 

компетенції; по усуненню виявлення порушень та недоліків. 

         

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Державний реєстратор несе відповідальність за порушення трудової 

дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і 

завдань, рішень сесії, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, 

бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики 

поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних 

із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її 

проходженням – згідно з вимогами законів України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“, „Про запобігання корупції“, Кодексу законів про 

працю України. 

4.2. Державний реєстратор за порушення законодавства у сфері державної 

реєстрації несе дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову, адміністративну 

або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому Законом. 

4.3. Шкода, завдана державним реєстратором фізичній чи юридичній 

особі під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі 

рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому Законом. 

4.4. Втручання, крім випадків, передбачених законом, будь-яких органів 

влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність 

державного реєстратора під час проведення державної реєстрації прав 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

 



5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Державний реєстратор повинен знати: 

5.1. Конституцію України, закони України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“, „Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень“, „Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань“,  інші законодавчі та 

нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері  державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

5.2. Порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках 

своїх функціональних обов’язків. 

5.3. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, 

5.4. Правила діловодства та документообігу. 

5.5. Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради та Правила 

ділового етикету. 

 
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 
6.1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має 

вищу освіту за спеціальністю правознавство, стаж роботи за фахом на 

державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року 

або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.  

6.2. Державний реєстратор повинен вільно володіти державною мовою. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

7.1. Взаємодіє з посадовими особами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради. 

7.2. Організовує ділове листування з органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.  

7.3. У встановленому порядку готує запити на безкоштовне отримання від 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, громадських об'єднань, необхідних статистичних та 

оперативних даних, звіт з питань, що стосуються діяльності. 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур 

 

 

 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  

                                                                                 розпорядження       

                                                                            міського голови 

                                                                                   від 01.03.2016 № 22   

  

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста (з питань реєстрації місця проживання) 

відділу муніципальних послуг та правових питань  виконкому Пирятинської 

міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов’язки, 

права і відповідальність головного спеціаліста (з питань реєстрації місця 

проживання відділу муніципальних послуг та правових питань  виконкому 

Пирятинської міської ради (далі - Спеціаліст). 

          1.2. Спеціаліст є посадовою особою місцевого самоврядування, являється 

штатним працівником виконавчого комітету Пирятинської міської ради.  

          1.3. Призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням 

міського голови у встановленому Законом України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“ та Кодексу законів про працю України. 

          1.4. Підпорядковується міському голові, заступникам міського голови з 

питань діяльності виконкому, керуючому справами та начальнику відділу 

муніципальних послуг та правових питань виконкому міської ради. 

         1.5. Документи, які регламентують діяльність Спеціаліста: 

         1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти стосовно 

роботи, що виконується. 

         1.5.2. Внутрішні документи: рішення сесії та виконкому міської ради, 

розпорядження міського голови, положення про відділ муніципальних послуг 

та правових питань виконкому міської ради, посадова інструкція реєстратора, 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради, 

колективний договір. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

2.1. Реєстрація місця проживання фізичних осіб. 

2.2. Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. 

2.3. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи фізичних 

осіб. 

2.4. Реєстрація місця перебування особи фізичних осіб; 

2.5. Видача довідки про реєстрацію місця перебування особи фізичних 

осіб. 



2.6. Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування 

особи до документів у зв’язку із зміною нумерації будинків, найменування 

вулиці, зміною прізвища, втратою попереднього документу. 

2.7. Поновлення персональних даних державного реєстру виборців. 

2.8. Підготовка відомостей міграційній службі щодо реєстрації та зняття з 

реєстрації місця проживання фізичних осіб. 

2.9. Оформлення талонів щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб в Україні. 

2.10. Підготовка проектів рішень виконкому та сесій міської ради з 

питань, віднесених до власних повноважень та доповідає їх на засіданні.  

2.11. Надання методичної і практичної допомоги старостам сіл 

Олександівка та Калинів Міст щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб; 

2.12. Створення архіву інформації про діяльність міської ради; 

2.13. Ведення діловодства: формування справ, картотеки, бази даних 

згідно з вимогами Інструкції з діловодства; 

2.14. Підготовка матеріалів для інформування мешканців громади для 

ЗМІ та на веб-сторінках міста. 

2.15. Здійснення статистичного обліку громадян, які постійно або 

тимчасово поживають на території ради. 

2.16. Виконує інші доручення міського голови, керуючого справами,  

начальника відділу.   

2.17. Повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку 

і здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків; дотримуватися правил 

внутрішнього трудового розпорядку, стандартних строків підготовки 

документів, вимог щодо конфіденційності  службової інформації; виконувати 

вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та 

протипожежного захисту; раціонально та ефективно організовувати працю; 

додержуватися норм технологічних процесів. 

 

3. ПРАВА 

Спеціаліст має право: 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією 

України, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ 

та іншими актами законодавства. 

3.2. На соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу, брати 

участь у нарадах та зборах трудового колективу міської ради. 

3.3. Одержувати необхідну інформацію, матеріали і документи, що 

відносяться до виконання посадових обов’язків. 

3.4. Вимагати від міського голови реалізації прав, що передбачені цією 

інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов’язків. 

3.5.  Візувати документи певних видів та контролювати  окремі напрями 

роботи. 

3.6. Вносити на розгляд міського голови, виконкому міської ради 

пропозиції щодо покращення вирішення питань, віднесених до власної 



компетенції, по усуненню виявлення порушень та недоліків. 

         

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне 

або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, рішень сесії, 

виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, бездіяльність або 

невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 

посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням 

– згідно з вимогами законів України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування“, „Про запобігання корупції“, Кодексу законів про працю 

України. 

4.2. За порушення законодавства у сфері реєстрації місця проживання 

несе дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову, адміністративну або 

кримінальну відповідальність у порядку, встановленому Законом. 

4.3. Несе відповідальність за неналежне дотримання норм етики 

посадової особи органу місцевого самоврядування, та дотримання обмежень, 

передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. 

4.4. Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх 

обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало 

законної сили, у порядку, встановленому Законом. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Конституцію України, закони України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“, „ Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні“,  інші законодавчі та нормативно-правові акти, що 

регулюють відносини у сфері  реєстрації місця проживання фізичних осіб та 

передачі інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. 

5.2. Порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках 

своїх функціональних обов’язків. 

5.3. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту. 

5.4. Правила діловодства та документообігу. 

5.5. Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради та Правила 

ділового етикету. 

 
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 
6.1. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.   Стаж 

роботи в органах місцевого самоврядування 1 рік або загальний стаж не менше 

3 років, громадянин України.  

6.2. Повинен вільно володіти державною мовою. 

 



7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

7.1. Взаємодіє з посадовими особами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради. 

7.2. Організовує ділове листування з органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень;  

7.3. У встановленому порядку готує запити на безкоштовне отримання від 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань, необхідних статистичних та 

оперативних даних, звіт з питань, що стосуються діяльності. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 

                                                                                розпорядження       

                                                                           міського голови 

                                                                                  від 01.03.2016 № 22     

  

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу управління комунальною власністю виконкому 

Пирятинської міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов’язки, 

права і відповідальність начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому Пирятинської міської ради (далі – начальник відділу). 

          1.2. Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, 

являється штатним працівником виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради.  

          1.3. Призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням 

міського голови у встановленому Законом України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“ та Кодексу законів про працю України. 

          1.4. Підпорядковується міському голові, заступникам міського голови з 

питань діяльності виконкому та керуючому справами виконкому міської ради. 

         1.5. Документи, які регламентують діяльність Начальника: 

         1.5.1. зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти стосовно 

роботи, що виконується; 

         1.5.2. внутрішні документи: рішення сесії та виконкому міської ради, 

розпорядження міського голови, положення про відділ управління 

комунальною власністю виконкому міської ради, посадова інструкція, Правила 

внутрішнього трудового розпорядку, Етичний кодекс працівників Пирятинської 

міської ради, колективний договір. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

2.1. Начальник відділу: 

2.1.1 здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності 

працівників відділу; 

2.1.2 розробляє  та  подає  на   затвердження  сесії   міської    ради 

положення про відділ; 

2.1.3 розробляє посадові інструкції працівників відділу з послідуючим їх 

затвердженням в установленому порядку, розподіляє обов’язки між ними; 



2.1.4 вносить пропозиції щодо структури та чисельності відділу; 

призначення та звільнення з посади працівників відділу; 
2.1.5 планує роботу відділу; 
2.1.6 готує проекти рішень на сесію, виконком міської ради, 

розпоряджень міського голови, організовує та контролює їх виконання; 

2.1.7 вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи відділу; 

2.1.8 забезпечує дотримання працівниками відділу Правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

2.1.9 здійснює контроль за обліком, збереженням та ефективним 

використанням закріпленого за підприємствами, закладами майна; 

2.1.10 відповідає за збереження та ефективне використання приміщень 

міської ради, в тому числі і адміністративне, та нерухомого майна; 
2.1.11 готує листи, проекти рішень, розпоряджень, які стосуються питань 

управління майном комунальної форми власності; 

2.1.12 здійснює прийом громадян з питань, що належать до повноважень  

відділу; 
2.1.13 виконує інші обов’язки, передбачені законодавством; 

2.1.14 дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 

здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків; дотримується правил 

внутрішнього трудового розпорядку, стандартних строків підготовки 

документів, вимог щодо конфіденційності  службової інформації; виконує 

вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та 

протипожежного захисту; раціонально та ефективно організовує працю; 

додержується норм технологічних процесів. 

 

3. ПРАВА 

3.1. Начальник відділу у своїй службовій діяльності має право: 

3.1.1 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать 

до його компетенції, представляти міську раду з цих питань в органах 

державної влади, на підприємствах, установах чи організаціях; 

3.1.2 залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, 

підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з 

їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

3.1.3 одержувати в установленому порядку від інших структурних 

підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, 

документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – 

безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань; 

3.1.4 вносити міському голові, виконкому, міській раді пропозиції по 

покращенню роботи відділу; 

3.1.5 брати участь в роботі сесій, засідань виконкому міської ради; 

3.1.6 в межах своїх повноважень контролювати виконання рішень 

міської ради, наказів та доручень. 



         

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне 

або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, рішень сесії, 

виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, бездіяльність або 

невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 

посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням 

– згідно з вимогами законів України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування“, „Про запобігання корупції“, Кодексу законів про працю 

України. 

4.2. Несе відповідальність за неналежне дотримання норм етики 

посадової особи органу місцевого самоврядування, та дотримання обмежень, 

передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. 

4.3. Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх 

обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало 

законної сили, у порядку, встановленому Законом. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Конституцію України, Закон Україн „Про службу в органах місцевого 

самоврядування“, Господарський кодекс України, Закон України „Про передачу 

об'єктів права державної  та комунальної власності“. 

5.2. Порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках 

своїх функціональних обов’язків. 

5.3. Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту. 

5.4. Правила діловодства та документообігу. 

5.5. Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради та Правила 

ділового етикету. 

 
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 
6.1. Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.   Стаж 

роботи в органах місцевого самоврядування 1 рік або загальний стаж не менше 

3 років, громадянин України.  

6.2. Повинен вільно володіти державною мовою. 

 

 

7. ЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

  7.1. Взаємодіє з посадовими особами та структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради. 



7.2. Організовує ділове листування з органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень;  

7.3. У встановленому порядку готує запити на безкоштовне отримання від 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань, необхідних статистичних та 

оперативних даних, звіт з питань, що стосуються діяльності. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур 


