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                                            ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

                               головного спеціаліста  відділу контролю міської ради                             

 

                                                 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. 

           

         1.1.Головний спеціаліст відділу контролю (з питань захисту прав 

споживачів) забезпечує реалізацію державної політики з питань захисту прав 

споживачів у місті. 

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.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж 

роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі на посаді 

провідного спеціаліста не менше 1 року, або загальний стаж роботи за фахом не 

менше 3 років. 

 1.4.Підпорядкований начальнику відділу контролю та заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 1.5.В роботі керується Конституцією України та  Законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови 

обласної державної адміністрації, державними стандартами щодо 

впровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, іншими 

нормативними документами органів державної і виконавчої влади, а також  

рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови та Положенням про відділ контролю міської ради та цією посадовою 

інструкцією. 

        1.6.Головний спеціаліст відділу контролю повинен знати: 

 - основи політики держави; 

 - акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого 

самоврядування, та діяльності міської ради; 

 - практику застосування законодавства з питань, що стосуються захисту 

прав споживачів; 

 - основи державного управління; 

 - форми і методи роботи із засобами масової інформації; 

 - правила ділового етикету; 



 - основи законодавства з питань охорони праці та правила техніки 

безпеки і техніки пожежної безпеки; 

 - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; 

 - регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради; 

 - державну мову; 

 - основи гігієни праці. 

 1.7.Під час відсутності начальника відділу виконує його обов’язки. На 

час відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує спеціаліст I 

категорії (з питань захисту прав споживачів).  

 

 2. ЗАВДАННЯ  ТА ОБОВ’ЯЗКИ. 
  

           2.1.Координує діяльність з питань захисту прав споживачів відділу і несе 

відповідальність за стан виконання покладених на відділ завдань з питань 

захисту прав споживачів.  

2.2.Через засоби масової інформації веде роз’яснювальну роботу 

спрямовану на поглиблення правових знань населення з питань захисту прав 

споживачів. 

          2.3.Планує та здійснює роботу з проведення комплексних і цільових 

перевірок з питань дотримання законодавства про  захист прав споживачів, за 

належною організацією обслуговування населення суб’єктами господарської 

діяльності сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг – 

підприємствами, установами, організаціями (їх філіями, представництвами, 

відділеннями) незалежно від форм власності, іноземними юридичними особами 

(їх філіями, представництвами, відділеннями) фізичними особами – суб’єктами 

підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на 

території міста. 

 2.4.Здійснює роботу з проведення планових та оперативних (за 

дорученням керівництва) перевірок стану справ на місцях по виконанню 

завдань визначених документами, що перебувають на контролі. 

 2.5.У разі  виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, 

небезпечної для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього 

природного середовища терміново повідомляє про це Інспекцію з питань  

захисту прав споживачів у Сумській області, інші органи, що здійснюють 

контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції.  

2.6.Здійснює прийом громадян, розглядає звернення споживачів та надає 

консультації з питань захисту прав споживачів. 

 2.7.Аналізує договори, що укладаються продавцями (виконавцями, 

виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права 

споживачів. 

          2.8.Вносить пропозиції до річного і місячного плану роботи відділу 

контролю з питань захисту прав споживачів. 

2.9.Приймає участь у проведенні навчань, семінарів з суб’єктами 

підприємницької діяльності, що працюють на території міста з питань 

дотримання законодавства про захист прав споживачів. 

2.10.Розробляє перспективні плани та заходи щодо реалізації державних 

та регіональних програм захисту прав споживачів. 



2.11.Готує проекти рішень виконкому, розпоряджень і доручень міського 

голови з питань захисту прав споживачів. 

2.12.Займається підготовкою в установлені терміни звітності з питань 

захисту прав споживачів. 

2.13.Забезпечує наявність та своєчасне оновлення  законодавчих та 

нормативних актів, що регулюють роботу відділу.   

2.14.Забезпечує розміщення на офіційному сайті міської ради публічної 

інформації з питань, що належать до компетенції відділу. 

2.15.Дотримується правил внутрішнього розпорядку. 

2.16.Виконує інші завдання і доручення, покладені на нього заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальником 

відділу, згідно з Положенням про відділ.  

 3. ПРАВА. 
 

Має право: 

3.1.За дорученням міського голови представляти міську раду у 

виконавчих органах міської ради з питань, що належать до його компетенції. 

3.2.Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях керівництва міської ради з 

питань, пов’язаних з функціональними обов’язками. 

3.3.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, до 

розгляду питань, які стосуються захисту прав споживачів. 

3.4.Здійснювати перевірки  виробничих, складських, торговельних та 

інших приміщень суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі, 

ресторанного господарства та послуг з метою здійснення контролю за 

дотриманням законодавства про захист прав споживачів, контролю за 

належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, 

ресторанного господарства та  побутового обслуговування. 

 3.5.Безоплатно одержувати від суб’єктів господарської діяльності, що 

перевіряються: 

 - копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що 

використовуються для виробництва, цієї продукції; 

- інші необхідні документи та відомості, а також пояснення щодо 

виявлених порушень. 

3.6.У разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується 

необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та 

відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності 

– тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред’явлення інформації, 

супровідних документів, або припиняти її реалізацію. 

3.7.У разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, 

небезпечної для життя, здоров’я, майна споживачів і навколишнього 

природного середовища терміново повідомляти про це Інспекцію з питань 

захисту прав споживачів у Сумській області, інші органи, що здійснюють 

контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції. 



3.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення за 

статтями 155, 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

3.9.Здійснювати планові та оперативні (за дорученням керівництва) 

перевірки стану справ на місцях по виконанню завдань визначених 

документами, що перебувають на контролі. 

3.10.Давати суб’єктам господарської діяльності обов’язкові для 

виконання приписи про усунення порушень вимог діючого законодавства у 

сфері захисту прав споживачів.  

3.11.Перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених 

попередніми перевірками з питань, що належать до компетенції відділу і 

вносити в установленому порядку міському голові відповідні пропозиції та 

передавати матеріали, що містять ознаки порушень діючого законодавства, до 

відповідних правоохоронних органів. 

3.12.Готувати та вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції 

щодо покращення роботи  з питань захисту прав споживачів.  

                                                 

 4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 

  

Головний спеціаліст  відділу (з питань захисту прав споживачів) несе 

персональну відповідальність за:  неякісне та несвоєчасне виконання посадових  

завдань та обов’язків,   бездіяльність або невикористання наданих йому прав, 

порушення норм етики поведінки державного службовця,  порушення 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходження, порушення чинного законодавства, яким 

керується у своїй роботі, недотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

  

                 5.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ. 

 

Головний спеціаліст відділу (з питань захисту прав споживачів): 

-одержує в установленому порядку інформацію та відповідні документи, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов’язків, від 

виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

-готує та надає в установлені терміни інформацію обласному управлінню 

у справах захисту прав споживачів та міському голові з питань реалізації в місті 

державної політики щодо захисту прав споживачів; 

- під час здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності 

сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг безоплатно одержує 

від суб’єктів підприємницької діяльності, що перевіряються копії необхідних 

документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що використовуються для 

виробництва, цієї продукції, інші необхідні документи та відомості, а також 

пояснення з виявлених порушень; 

- надає суб’єктам підприємницької діяльності обов’язкові для виконання 

приписи про усунення порушень вимог діючого законодавства у сфері захисту 

прав споживачів; 



- відповідно до результатів здійснених перевірок вносить в 

установленому порядку міському голові відповідні пропозиції та передає 

матеріали, що містять ознаки порушень діючого законодавства, до відповідних 

правоохоронних органів. 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови     В.П.Кошевецька 

з питань  діяльності                                                     

 виконавчих органів ради 

 

Начальник відділу контролю Н.В.Ніколаєнко 

 

Ознайомлена і приймаю до відома : Н.П.Гладун                              
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