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                                                ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                               Міський голова 

 

                                                                               __________Артем СЕМЕНІХІН 

                                                          «14» серпня 2019 року 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

 завідувача сектору контролю міської ради 

 

1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1.Завідувач сектору контролю міської ради (далі завідувач сектору) 

здійснює загальне керівництво сектором контролю, забезпечує виконання 

покладених на сектор завдань щодо здійснення контролю за виконанням 

контрольних документів органів влади вищого рівня, що надійшли до 

виконавчого комітету міської ради, власних розпорядчих документів, які 

підлягають контролю, а саме: розпоряджень, доручень голови Сумської 

обласної державної адміністрації (голови Сумської обласної ради), рішень 

Сумської обласної ради, рішень виконкому, розпоряджень і доручень 

міського голови, протокольних доручень, наданих на робочих нарадах при 

міському голові (далі - контрольні документи), підготовку та надання 

інформацій міському голові у встановлені терміни.  

1.2.Призначається на посаду розпорядженням міського голови за 

результатами конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою чинним 

законодавством. Звільняється з посади розпорядженням міського голови, 

згідно з чинним законодавством.  

1.3.Завідувач сектору контролю підпорядковується безпосередньо 

міському голові, керуючому справами виконкому. 

1.4.Завідувачу сектору контролю підпорядковуються всі працівники 

сектору. 

1.5. Завідувач сектору контролю повинен знати:  

Конституцію України; 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інші 

нормативно-правові акти, що регулюють діяльність міської ради, її 

виконавчого комітету; 

Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної 

Ради України, акти та постанови Кабінету Міністрів України, інші підзаконні 

нормативно-правові акти, практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції сектору;  

регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради;  

інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради у межах  

компетенції сектору; 
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Положення про сектор контролю міської ради; 

основи державного управління та політики держави;  

державну мову; 

методи контролю;  

основи архівної справи;  

форми та методи роботи із засобами масової інформації;  

правила внутрішнього розпорядку;  

правила ділового етикету;  

основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні 

засоби;  

основи законодавства з питань охорони праці та правила техніки 

безпеки і техніки пожежної безпеки;  

основи гігієни праці. 

1.6. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка має вищу 

освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи 

за фахом на керівних посадах у державній службі (службі в органах 

місцевого самоврядування) не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на 

керівних посадах в інших сферах не менше 4 років. 

 1.7.На час відсутності завідувача сектору контролю його обов’язки 

виконує головний спеціаліст сектору (відповідно до посадової інструкції).  

 

2.ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ´ЯЗКИ 

 

Завідувача сектору контролю:  

2.1.Здійснює керівництво діяльністю сектору і несе відповідальність 

за виконання покладених на сектор завдань.  

2.2.Здійснює контроль за виконанням контрольних документів органів 

влади вищого рівня, що надійшли до виконавчого комітету міської ради, 

власних розпорядчих документів, які підлягають контролю. 

2.3.Організовує роботу сектору, визначає права та розподіляє 

обов’язки працівників сектору, очолює та контролює їх роботу, контролює 

стан трудової та виконавчої дисципліни у секторі та забезпечує підвищення 

працівниками їх професійної кваліфікації.  

2.4.Планує роботу сектору.  

2.5.Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 

підвищення ефективності роботи сектору.  

2.6.Організовує разом з відділом організаційної та кадрової роботи 

міської ради роботу з добору та розстановки кадрів, координує роботу з 

формування кадрового резерву сектору.  

2.7.Складає звіти про роботу сектору згідно затвердженому плану 

роботи сектору.  

2.8.Підписує службові листи, доповідні записки, довідки і документи 

інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, створені у секторі 

для внутрішнього використання в міській раді, її виконавчому комітеті.  
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2.9.Бере участь у нарадах, зборах, засіданнях керівництва міської ради 

з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками.  

2.10.Перевіряє стан виконання документів виконавчими органами 

міської ради, її виконавчого комітету в частині делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади, на підприємствах та в організаціях.  

2.11.Систематично інформує міського голову про стан виконання 

документів.  

2.12.На підставі письмових звітів секретаря міської ради, заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого 

справами виконкому вносить пропозиції щодо зняття з контролю чи 

продовження строків виконання контрольних документів.  

2.13.Вносить пропозиції щодо притягнення в установленому порядку 

до відповідальності посадових осіб за порушення виконавської дисципліни, 

невиконання або неналежне виконання ними вимог документів.  

2.14.Приймає участь в розгляді повторних звернень громадян, що 

надходять до міської ради.  

2.15.Вносить пропозиції про розгляд роботи (заслуховування звітів) 

виконавців на засіданнях виконкому міської ради, нарадах при міському 

голові або його заступниках (відповідно до розподілу обов’язків) з виконання 

встановлених документами завдань.  

2.16.Здійснює особистий прийом і консультації громадян з питань, що 

стосуються діяльності сектору, та вживає заходи щодо своєчасного розгляду 

їх пропозицій, заяв, скарг.  

2.17.Забезпечує надання інформації обласній державній адміністрації 

про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, 

визначених розпорядчими документами органів влади вищого рівня, та 

заходи щодо її посилення.  

2.18.Забезпечує дотримання вимог Регламенту виконкому, інших 

виконавчих органів міської ради, Інструкції з діловодства у виконавчому 

комітеті міської ради у межах компетенції сектору. 

2.19.Готує проекти рішень виконкому, розпоряджень і доручень 

міського голови з питань, що належать до компетенції сектору. 

2.20.Вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів 

державного службовця, заохочення працівників сектору та накладання 

дисциплінарних стягнень.  

2.21.Виконує інші доручення міського голови, що належать до 

компетенції сектору.  

 

3.ПРАВА 

 

Завідувач сектору контролю має право:  

3.1.Приймати участь у роботі сесій міської ради, засідань виконавчого 

комітету, вносити пропозиції з питань, що належать до компетенції сектору.  
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3.2.Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях у керівництва міської 

ради з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками.  

3.3.У встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати 

від державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

громадських об’єднань необхідні дані, інформацію з питань, що стосуються 

діяльності сектору.  

3.4.Проводити у межах своєї компетенції перевірки стану організації 

контролю та виконання завдань, визначених контрольними документами 

органів влади різних рівнів у виконавчих органах міської ради, на 

підприємствах, установах та закладах бюджетної та комунальної сфер міста, 

за результатами готувати відповідні матеріали.  

3.5.Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, 

правоохоронними органами, контролюючими службами в межах своїх 

повноважень та залучати фахівців виконавчих органів міської ради, 

підвідомчих підприємств та організацій, за погодженням з їх керівниками, 

при розгляді питань, проведення періодичних комплексних та цільових 

перевірок відповідно до чинного законодавства організації і стану виконання 

завдань, визначених контрольними документами безпосередньо на місцях, 

відповідно до компетенції сектору.  

3.6.Вносити керівництву пропозиції щодо залучення інших 

контролюючих органів, відповідних фахівців (експертів) органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, 

установ та організацій (за згодою) для проведення періодичних комплексних 

та цільових перевірок відповідно до чинного законодавства організації і 

стану виконання завдань безпосередньо на місцях та вжиття необхідних 

заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні 

документів.  

3.7.Перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених 

попередніми перевірками з питань, що належать до компетенції сектору і 

вносити в установленому порядку міському голові відповідні пропозиції та 

передавати матеріали, що містять ознаки порушень діючого законодавства, 

до відповідних правоохоронних органів.  

3.8.Передавати звернення, вирішення яких не входить до повноважень 

сектору, за належністю відповідному органу чи посадовій особі.  

3.9.За дорученням міського голови виконувати обов’язки 

представництва підрозділу з питань компетенції сектору.  

3.10.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору та 

виконавчого апарату ради.  

3.11.Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками 

сектору посадових обов’язків.  

3.12.Підписувати службові листи, доповідні записки, довідки і 

документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, 

створені у секторі для внутрішнього використання в міській раді, її 

виконавчому комітеті.  
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3.13.Візувати в межах своєї компетенції рішення виконавчого 

комітету міської ради, розпорядження (доручення) міського голови.  

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Завідувач сектору несе персональну відповідальність за: неякісне або 

несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або 

невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 

посадової особи місцевого самоврядування, порушення обмежень, 

пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її 

проходженням.  

 

5.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ´ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

 

Завідувач сектору контролю:  

5.1.Одержує в установленому порядку інформацію та відповідні 

документи від виконавчих органів міської ради, державних органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань 

міста необхідні для виконання покладених на сектор завдань та обов’язків.  

5.2.У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

керівниками виконавчих органів міської ради, органами державної 

виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, громадськими 

організаціями міста та структурним підрозділом з контролю апарату обласної 

державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.  

5.3.Готує та надає інформацію міському голові з питань виконання 

контрольних документів заступниками міського голови, виконавчими 

органами міської ради, її виконавчого комітету.  

5.4.Погоджує проекти документів з міським головою та керуючим 

справами виконкому. 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Керуючий справами виконкому                                                         Л.Дубовик  

 

ОЗНАЙОМЛЕНА І ПРИЙМАЮ ДО ВИКОНАННЯ: 

 

Завідувач сектору контролю  

міської ради                                                                                           

 «____»_______________2019 року                                                    О.Зимовець 


