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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника відділу економічного розвитку та інвестицій 

Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області

1. Загальні положення

Е1. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій селищної 
ради (далі -  начальник відділу) приймає участь в реалізації державної 
економічної політики та її регіональних напрямків.

Е2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади 
селищним головою у порядку, передбаченому чинним законодавством.

ЕЗ. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищ\ 
економічну освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого
самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не 
менше 2 років.

Е4. При виконанні обов’язків начальник відділу безпосередньо 
селищному голові та заступнику селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів селищної ради (згідно розподілу обов’язків).

Е5. Начальник відділу в своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та 
його обласного територіального підрозділу, рішеннями Дворічанської селищної 
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного 
голови, Регламентом селищної ради, Положенням про відділ економічного 
розвитку та інвестицій селищної ради та посадовою інструкцією.

1.6. Начальник відділу повинен знати інструкцію з діловодства, правила 
внутрішнього трудового розпорядку., правила ділового етикету, основи 
психології та управління персоналом, правила та норми охорони праці та 
протипожежної безпеки, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні 
програмні засоби.



2. Завдання та обов’язки

2.1. Основними завданнями начальника відділу є забезпечення реалізації 
па території громади державної політики та повноважень органів місцевого 
самоврядування з питань:

економічного і соціального розвитку; 
регіональної політики;
у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
з питань податків;
з питань розвитку підприємництва,
регуляторної політики;
у сфері торгівлі та побутових послуг;
цінової політики;
у сфері закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб 

територіальної громади.
2.2. Начальник відділу відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і 
виконання свої функцій.

2.2.2. Розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові 
інструкції працівників відділу. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, 
координує їх роботу.

2.2.3. Подає керівнику виконавчого комітету (апарату) селищної ради в 
межах визначених повноважень пропозиції щодо призначення на посади, 
звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення 
вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень.

2.2.4. У межах визначених повноважень забезпечує роботу з матеріалами 
та документами, що надходять на виконання до відділу.

2.2.5. Разом із фахівцями відділу забезпечує виконання доручень 
селищного голови, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних 
планів роботи відділу.

2.2.6. Забезпечує підготовку проектів рішень, що виносяться на розгляд 
виконавчого комітету та селищної ради, розпоряджень селищного голови, в 
тому числі нормативного характеру, з питань, що належать до його 
компетенції.

2.2.7. Аналізує та узагальнює матеріали про хід виконання організаційно- 
розпорядчих документів селищної ради та її виконавчих органів для селищного
! О ЛОВИ.



2.2.8. Бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо 
забезпечення реалізації державної та регіональної політики на території 
громади з визначених завдань.

2.2.9. Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, щодо 
складових, які стосуються економічного і соціального розвитку громади.

2.2.10. Готує у встановлені терміни самостійно або разом з іншими 
структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, розрахунки, 
>ві ги, плани, заходи, що належать до його компетенції, для подання 
селищному голові, виконавчому комітету селищної ради, структурним 
підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним підрозділам 
Центральних органів виконавчої влади.

2.2.11. У межах визначених повноважень розглядає пропозиції, звернення, 
заяви, що надходять до виконавчого комітету (апарату) селищної ради, готує 
відповідні матеріали та подає їх на розгляд селищному голові.

2.2.12. Бере участь в організації у встановленому порядку доступу до 
публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання своїх 
обов’язків, або яка знаходиться у володінні відділу.

2.2.13. Забезпечує надання методичної, консультативної допомоги 
працівникам селищної ради та її структурних підрозділів, інших установ і 
організацій, суб’єктам господарювання, громадянам із питань, що стосуються 
його компетенції.

3. Права

Начальник відділу має право:
3.1. За дорученням керівника виконавчого комітету (апарату) селищної 

ради представляти виконавчий комітет (апарат) селищної ради у відповідних 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, 
установах та організаціях з питань, що належать до повноважень відділу.

3.2. Представляти відділ у відносинах з виконавчими органами селищної 
ради, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями 
громадян.

3.3. Брати участь у здійсненні контролю (перевірки) виконання рішень 
селищної ради для забезпечення реалізації визначених законодавством 
повноважень у відповідній сфері підвідомчими підприємствами, установами та 
організаціями.

3.4. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів 
виконавчого комітету (апарату) селищної ради, виконавчих органів селищної 
ради, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для 
виконання визначених повноважень.
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3.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, 
підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), 
об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.6. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками 
відділу посадових обов'язків і завдань.

3.7. Вносити керівнику виконавчого комітету (апарату) селищної ради або 
керівнику вищого рівня пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу або 
реалізації відповідного напряму діяльності.

Начальник відділу несе кримінальну, адміністративну та дисциплінарну 
відповідальність в установленому законодавством порядку за:

неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
бездіяльність або невикористання наданих йому прав;
недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
порушення правил ділового етикету;
недотримання норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та 

виробничої санітарії;
порушення обмежень, пов’язаних із проходженням служби в органах 

місцевого самоврядування.

У процесі виконання обов’язків та реалізації прав начальник відділу в 
установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє ; 
апаратом та структурними підрозділами селищної ради, територіальними 
представництвами центральних органів виконавчої влади, а також < 
підприємствами, установами, організаціями, громадськістю.

4„ Відповідальність

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Секретар селищної ради Людмила ГЛОТОВА

З посадовою інструкцією ознайомлений.
Один примірник посадової інструкції отримав


