
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
22.11.2019                                                                                           № 218 
  
 
Про затвердження посадових інструкцій посадових осіб виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради 
  
   

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, на підставі наказу Національного агентства України з питань 
державної служби від 07.11.2019 № 203-19 „Про затвердження Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого 
самоврядування“, з метою приведення у відповідність до встановлених 
нормативних рекомендацій посадових інструкцій посадових осіб виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради:  

1. Затвердити посадові інструкції посадових осіб виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради у новій редакції: 

1) начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності   виконкому 
Пирятинської міської ради-головного бухгалтера (додається); 

2) заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому Пирятинської міської ради - заступника головного бухгалтера 
(додається); 

3) головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Пирятинської міської ради (з обліку розрахунково-
касових операцій) (додається); 

4) спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Пирятинської міської ради  (з товарно-матеріальних 
цінностей, малоцінного інвентарю, паливно-мастильних матеріалів та основних 
засобів) (додається); 

5) провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Пирятинської міської ради (з питань публічних 
закупівель) (додається); 

6) провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Пирятинської міської ради (з бюджетного планування, 
розрахунків з підзвітними особами, обліку та розрахунків орендної плати) 
(додається); 

7) начальника управління економіки виконкому Пирятинської міської 
ради (додається); 
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8) головного спеціаліста-інспектора праці управління економіки 
виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

9) начальника відділу економічного аналізу та розвитку управління 
економіки виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

10) головного спеціаліста відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки  виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

11) провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

12) провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

13) начальника відділу муніципальних ініціатив та інвестицій виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

14) головного спеціаліста відділу муніципальних ініціатив та інвестицій 
виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

15) начальника юридичного відділу виконавчого комітету Пирятинської 
міської ради (додається); 

16) головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради (додається); 

17) начальника відділу із земельних та екологічних питань  виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

18) головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних питань  
виконкому Пирятинської міської ради (з екологічних питань) (додається); 

19) спеціаліста 2-ї категорії відділу із земельних та екологічних питань  
виконкому Пирятинської міської ради (з земельних питань) (додається); 

20) начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

21) головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства  виконкому Пирятинської міської ради 
(додається); 

22) головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства  виконкому Пирятинської міської ради 
(додається); 

23) спеціаліста 2-ї категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства  виконкому Пирятинської міської ради 
(додається); 

24) начальника відділу управління комунальною власністю виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

25) головного спеціаліста відділу управління комунальною власністю  
виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

26) головного спеціаліста відділу управління комунальною власністю 
виконкому Пирятинської міської ради (з енергоменеджменту) (додається); 

27) начальника загального відділу та інформаційного забезпечення 
виконкому Пирятинської міської ради (додається); 
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28) головного спеціаліста загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому Пирятинської міської ради (з інформаційної 
діяльності) (додається); 

29) провідного спеціаліста загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому Пирятинської міської ради (із загальних питань та 
контролю) (додається); 

30) спеціаліста 1-ї категорії загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

31) начальника відділу інформаційних технологій та захисту інформації 
виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

32) адміністратора системи відділу інформаційних технологій та захисту 
інформації виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

33) керівника Центру надання адміністративних послуг виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

34) адміністратора Центру надання адміністративних послуг виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

35) адміністратора старостату Центру надання адміністративних послуг 
виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

36) начальника відділу державної реєстрації виконкому Пирятинської 
міської ради-державного реєстратора (додається); 

37) державного реєстратора  відділу державної реєстрації виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

38) головного спеціаліста відділу державної реєстрації виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

39) начальника відділу персоналу та організаційної роботи виконкому 
Пирятинської міської ради (додається); 

40) головного спеціаліста відділу персоналу та організаційної роботи 
виконкому Пирятинської міської ради (з організаційних питань та роботи з 
персоналом) (додається); 

41) головного спеціаліста відділу персоналу та організаційної роботи 
виконкому міської ради  (з питань діяльності ради) (додається); 

42) головного спеціаліста з соціальних питань виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради (додається); 

43) головного спеціаліста з питань цивільного захисту та мобілізаційної 
роботи виконкому Пирятинської міської ради (додається); 

44) головного спеціаліста з питань захисту прав дітей виконкому  
Пирятинської міської ради (додається); 

45) начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської 
ради (додається); 

46) головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради (додається); 

47) головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради (додається); 

48) головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 
міської ради (з питань молоді та спорту) (додається); 
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49) начальника відділу культури і туризму Пирятинської міської ради 
(додається); 

50) провідного спеціаліста відділу культури і туризму Пирятинської 
міської ради (додається); 

51) начальника фінансового управління Пирятинської міської ради 
(додається);  

52) головного спеціаліста фінансового управління Пирятинської міської 
ради (додається); 

53) головного спеціаліста фінансового управління Пирятинської міської 
ради (додається); 

54) головного спеціаліста фінансового управління Пирятинської міської 
ради (додається); 

55) провідного спеціаліста  фінансового управління Пирятинської 
міської ради (додається). 

2. Відділу персоналу та організаційної роботи виконкому міської ради 
(Мілюта О.А.): 

1) при оголошенні конкурсу на вакантні посади в апараті виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради та його структурних підрозділах, 
керуватися Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками 
посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом 
Національного агентства України з питань державної служби від 07.11.2019 № 
203-19; 

2) ознайомити  із посадовими інструкціями посадових осіб Пирятинської 
міської ради. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського 
голови: від 22.01.2016 № 7, від 19.10.2017 № 126, від 07.09.2018 № 129,                        
від 11.02.2019 №  30,  від 01.07.2019 № 121; підпункти 1-7, 10-13 
розпорядження від 29.12.2017 № 185; підпункти 1-7, 10-19 пункту 1 
розпорядження від 25.01.2018 № 17; підпункти 1-13 пункту 1 розпорядження 
від 29.10.2018 № 168. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                      О.РЯБОКОНЬ   
                                                        


