
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

25.08.2021                      № 203 

 

 

Про затвердження посадової інструкції головного спеціаліста з питань 

запобігання корупції виконавчого комітету Пирятинської міської ради  

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи наказ від 27.05.2021 № 277/21 „Про затвердження 

Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з 

питань запобігання та виявлення корупції“ (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 14 липня 2021 р. за № 914/36536): 

1. Затвердити  посадову інструкцію головного спеціаліста з питань 

запобігання корупції виконкому Пирятинської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 

відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної політики виконкому 

міської ради Мілюту О.А. 

 

 

 

Міський голова          Андрій СІМОНОВ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Розпорядження       

                                                                            міського голови 

                                                                               25.08.2021  № 203     

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста з питань запобігання корупції  

виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Головний спеціаліст з питань запобігання корупції виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради (далі – головний спеціаліст) є посадовою 

особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія Закону України 

„Про службу в органах місцевого самоврядування“. 

1.2. Головний спеціаліст відділу призначається і звільняється з посади 

міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою 

чинним законодавством. 

1.3. Головний спеціаліст підпорядковується міському голові. 

1.4. Головний спеціаліст керується у роботі Конституцією України, 

законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

іншими законодавчими й нормативними документами за напрямом діяльності, 

регламентами Пирятинської міської ради та її виконавчого комітету, рішеннями 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

Етичним кодексом працівників Пирятинської міської ради, нормами сучасного 

українського правопису та ділового мовлення та цією посадовою інструкцією. 

1.5. У разі відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує інша 

посадова особа, визначена міським головою. 

 

2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною 

мовою. Без вимог до стажу роботи.  

3. ЗАВДАННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 

Головний спеціаліст: 

1) розробляє заходи щодо запобігання корупції, забезпечує та контролює 

їх виконання; 

2) надає структурним підрозділам Пирятинської міської ради та їх 

працівникам, членам виконкому та дорадчих органів, депутатам Пирятинської 

міської ради методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; 

3) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які 

працюють (працювали) у Пирятинській міській раді, відповідно до п.1 статті 

512 Закону України „Про запобігання корупції“ декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та готує 



повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному 

законодавством порядку;  

4)  організовує та проводить спецперевірку претендентів на зайняття 

посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до статті 56 Закону 

України „Про запобігання корупції“, перелік яких затверджено Національним 

агентством з питань запобігання корупції (рішення від 17.06.2016 № 2, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за                          

№ 987/29117 „Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним 

рівнем корупційних ризиків“); перевірку кандидатів на посади відповідно до 

Закону України „Про очищення влади“; 

5) здійснює антикорупційну експертизу документів (проєктів, рішень, 

розпоряджень, наказів тощо); 

6) надає методичну та консультаційну допомогу в заповненні декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, посадовим особам в виконавчих органах Пирятинської міської 

ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери 

управління Пирятинської міської ради та депутатам Пирятинської міської ради; 

7) веде облік посадових осіб Пирятинської міської ради та депутатів 

Пирятинської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;     

8) розробляє проєкти актів та інших організаційно-розпорядчих 

документів з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста з 

питань запобігання корупції; 

9) організовує та проводить навчання, тренінги, семінари щодо 

дотримання антикорупційного законодавства з посадовими особами  

виконавчих органів Пирятинської міської ради, комунальних підприємств, 

установ, закладів, що належать до сфери управління Пирятинської міської ради 

та депутатами Пирятинської міської ради; 

10) здійснює розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, 

організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України та 

депутатів Пирятинської міської ради у межах своєї компетенції та готує 

проєкти відповідей в установленому порядку; 

11) контролює дотримання виконання законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів посадовими особами структурних підрозділів Пирятинської 

міської ради; 

12) здійснює облік повідомлень про конфлікт інтересів посадових осіб  

структурних підрозділів та виконавчих органів Пирятинської міської ради;  

13) готує довідки, звіти, аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали 

для подання їх міському голові; 

14) готує матеріали для повідомлення у письмовій формі міського голову 

про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, та інших порушень вимог Закону України „Про запобігання 

корупції“ працівниками структурних підрозділів Пирятинської міської ради.   

15) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення 



корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами 

структурних підрозділів Пирятинської міської ради, депутатами Пирятинської 

міської ради, інформує в установленому порядку про такі факти міського 

голову; 

16) за дорученням міського голови бере участь у службових 

розслідуваннях, які проводяться з метою виявлення причин та умов, що 

привели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення або невиконання умов вимог Закону України „Про 

запобігання корупції“ в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого 

суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з 

питань запобігання корупції; 

17) складає номенклатуру справ головного спеціаліста з питань 

запобігання корупції; 

18) здійснює впорядкування документації та формує її у справи згідно з 

затвердженою номенклатурою справ. 

На головного спеціаліста з питань запобігання корупції виконкому 

Пирятинської міської ради покладаються обов’язки щодо юридичного 

супроводу діяльності та юридичної експертизи документів відділу освіти, 

молоді та спорту Пирятинської міської ради, управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради. 

 

МАЄ ПРАВО 

Головний спеціаліст має право: 

1) користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією 

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

та іншими законодавчими актами; 

2)  на соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу; 

3) представляти за дорученням керівництва інтереси відділу в інших 

управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції; 

4) брати участь в оперативних  нарадах у міського голови, засіданнях 

постійних комісій та сесій міської ради, засіданнях її виконавчого комітету, 

бути присутнім на громадських обговореннях, зборах (сходках) громадян тощо; 

5) звертатися   в   установленому   порядку  до  структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, вступати  у взаємостосунки з підрозділами сторонніх установ і 

організацій для вирішення оперативних питань службової діяльності, що 

входять у функціональні обов’язки; 

6) залучати спеціалістів інших відділів виконкому міської ради (за 

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань та виконання завдань, що 

належать до компетенції відділу; 

7) запрошувати і одержувати необхідні матеріали і документи, що 

відносяться до посадових обов’язків; 

8) вносити на розгляд міського голови, виконкому міської ради 

пропозиції про покращення вирішення питань, віднесених до власної 

компетенції, по усуненню виявлених порушень та недоліків. 



5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

Головний спеціаліст повинен знати: 

Конституцію України; закони України: „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про державну 

службу“, „Про запобігання корупції“, „Про очищення влади“, „Про доступ до 

публічної інформації“ та інші закони України з питань діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради 

України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші 

підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються діяльності органів 

самоврядування; 

державну мову на рівні ділового спілкування та застосування;  

основи трудового законодавства; 

правила внутрішнього трудового розпорядку; 

Етичний кодекс працівників Пирятинської міської ради та Правила 

ділового етикету; 

інструкцію з діловодства та основні програми роботи на комп’ютері; 

правила охорони праці та протипожежної безпеки; 

повноваження ради, виконавчого комітету щодо вирішення юридичних 

питань; 

порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх 

функціональних обов’язків; 

правила діловодства та документообігу. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Головний спеціаліст  несе  дисциплінарну,  адміністративну,  цивільно-

правову  або  кримінальну  відповідальність у порядку, встановленому законом, 

за: 

1) неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є 

обов’язковими для виконання відповідно до регламентів міської ради та її 

виконавчого комітету; 

2) неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, 

покладених на головного спеціаліста, за вчинок, який дискредитує посадову 

особу місцевого самоврядування; 

3) недостовірність даних та відомостей, які надаються головним 

спеціалістом керівництву; 

4) порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, встановлених для працівників Пирятинської міської ради, а також 

вимог чинного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; 

5) порушення Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям  

на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, 

Етичного кодексу працівників Пирятинської міської ради; 

6) розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків; 



7) достовірність переданих в електронному вигляді для оприлюднення 

проектів рішень сесій міської ради, її виконавчого комітету, що підлягають 

обговоренню, проектів розпоряджень міського голови та іншої публічної 

інформації відповідно до повноважень відділу. 

                                                     

7. УМОВИ РОБОТИ 

         7.1. Режим роботи головного спеціаліста встановлюється відповідно до 

Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для працівників 

Пирятинської міської ради, та колективного договору. 

         7.2. У зв’язку зі службовою необхідністю головний спеціаліст може 

відбувати у службові відрядження (зокрема місцевого значення). 

 

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

         8.1. Посадова інструкція складена у трьох примірниках, які зберігаються: 

у відділі документообігу, звернень та контролю, у відділі персоналу, 

організаційної роботи та інформаційної політики, у працівника. 

         8.2. Зміни і доповнення до посадової інструкції вносяться розпорядженням 

міського голови. 

 

 

 

З інструкцією 

ознайомлений ______________                              __________________ 


