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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста  I категорії відділу контролю міської ради:                               

 

1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

  1.1. Спеціаліст  I категорії відділу контролю міської ради    здійснює  

контроль за виконанням законів України, указів та доручень Президента 

України, актів та документів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових 

актів центральних органів виконавчої влади, що надійшли до виконавчого 

комітету міської ради, рішень виконкому, розпоряджень і доручень міського 

голови, надання інформацій до вищих органів влади та міському голові у 

встановлені ними терміни. 

 1.2.Спеціаліст I категорії відділу контролю  призначається на посаду 

розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою 

процедурою, передбаченою законодавством. Звільняється розпорядженням 

міського голови відповідно до чинного законодавства. 

  1.3.Кваліфікаційні вимоги:  повна  вища освіта відповідного професійного 

спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, стаж  

роботи на державній службі (служби в органах місцевого самоврядування) не 

менше 1 року, або стаж роботи за фахом  не менше 2 років. 

        1.4.Спеціаліст I категорії відділу контролю  підпорядковується 

безпосередньо начальнику відділу контролю та керуючому справами 

виконкому. 

 1.5.В роботі керується Конституцію 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, Положенням про відділ контролю міської ради та цією посадовою 

інструкцією 

         1.6. Спеціаліст I категорії відділу контролю повинен знати: 

         основи політики держави; 

 акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого 

самоврядування, та діяльності міської ради; 

          основи державного управління; 

          методи контролю; 

 основи архівної справи; 

          регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради; 



 форми та методи роботи із засобами масової інформації; 

  правила внутрішнього трудового розпорядку; 

           правила ділового етикету; 

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

  правила та норми  з питань охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці; 

           державну мову. 

         1.7.На час тимчасової відсутності спеціаліста  I категорії відділу контролю  

його обов’язки виконує інший  спеціаліст I категорії відділу. 

 

2.ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ´ЯЗКИ 

 Спеціаліст  I категорії відділу контролю:                               

 2.1.Здійснює  контроль за виконанням законів України, указів та доручень 

Президента України, актів та документів Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, рішень 

виконавчого комітету міської ради, розпоряджень, доручень міського голови, 

підготовку та надання інформацій міському голові у встановлені терміни. 

        2.2.Забезпечує реєстрацію та облік власних розпорядчих документів, що 

надходять до відділу по кожному типу документів, що підлягають контролю 

оформлює контрольні справи в  які накопичуються інформаційні матеріали від 

заступників міського голови, керуючого справами виконкому, виконавчих 

органів міської ради про стан виконання завдань, визначених документами 

(матеріали розгляду стану реалізації документу на засіданні виконкому, 

нарадах, матеріали перевірок, тощо) після розгляду їх міським головою. 

         2.3.Формує електронну базу даних на власні розпорядчі документи, що 

підлягають контролю. 

         2.4.Готує та надає відповідальним за контроль в виконавчих органах 

міської ради, установ, закладів бюджетної сфери міста, підприємств 

комунальної власності  міста попереджувальні інформаційні матеріали щодо 

термінів виконання документів. 

         2.5.Щомісячно проводить аналіз та готує інформаційний матеріал з питань 

фактичного виконання завдань, визначених контрольними документами 

виконавчими органами міської ради. 

          2.6.Забезпечує своєчасне надходження від виконавчих органів міської 

ради, її виконавчого комітету інформаційних матеріалів про хід виконання 

наданих завдань, їх узагальнення і надання пропозицій про зняття виконаних 

документів з контролю. 

2.7.Вносить начальнику відділу  пропозиції щодо притягнення до 

відповідальності осіб, з вини яких допущено невиконання, несвоєчасне або 

неповне виконання завдань, визначених контрольними документами. 

         2.8. Здійснює перевірки стану організації роботи з контрольними 

документами органів влади різних рівнів у виконавчих органах міської ради, на 

підприємствах, установах та закладах бюджетної та комунальної сфер міста. 

2.9.Готує проекти розпоряджень і доручень міського голови, рішень 

виконавчого комітету міської ради з питань, що належать до компетенції 

відділу. 

2.10.Надає методичну та практичну допомогу виконавчим органам 

міської ради з питань організації контролю та порядку виконання  документів. 



         2.11.Забезпечує дотримання вимог, визначених  Регламентом виконкому, 

інших виконавчих органів міської ради, Інструкцією з діловодства у 

виконавчому комітеті міської ради у межах компетенції відділу. 

        2.12.Виконує інші доручення керівництва з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

2.13.Дотримується правил внутрішнього розпорядку. 

 

  

3.ПРАВА 

  Спеціаліст  I категорії відділу контролю має  право: 

3.1.Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях  з питань, пов’язаних з 

функціональними обов’язками. 

3.2.У встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від 

державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

громадських об’єднань необхідну інформацію, статистичні та оперативні дані, 

звіти та інші матеріали необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 

3.3.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. 

3.4.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 відділу. 

3.5.Перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених 

попередніми перевірками з питань, що належать до компетенції відділу. 

         3.6.Підписувати  довідки і документи інформаційного, довідкового або 

аналітичного характеру, створені у відділі для внутрішнього використання в 

міській раді, її виконавчому комітеті. 

           

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

          Спеціаліст  I категорії відділу контролю несе 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. 

Притягнення до відповідальності здійснюється згідно з чинним 

законодавством. 

 



5.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ´ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ 

  

           Спеціаліст  I категорії відділу контролю:                               

 5.1.Одержує в установленому порядку інформацію та відповідні 

документи від  виконавчих органів міської ради, Підлипненської сільської ради, 

державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

громадських об’єднань міста необхідні для виконання покладених на відділ 

завдань та обов’язків. 

 5.2.У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

працівниками виконавчих органів міської ради, Підлипненською сільською 

радою, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, громадськими організаціями міста з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

 5.3.Готує інформаційний матеріал  з питань фактичного виконання 

завдань контрольних документів виконавчими органами  міської ради. 

 5.4.Погоджує з начальником відділу проекти документів, які готує в 

межах своїх завдань і обов’язків. 

 

ПОГОДЖЕНО: 
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