
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районно! ради
вщ «Р^шаоа 20 #_ р. №

ПОСАДОВА ШСТРУКЦШ
головного спещал1ста вщдшу по управлшню майном

та природними ресурсами виконавчого апарату КремшськоТ районноТ ради

ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1. Голов1шй спещал!ст шдпорядковуегься начальнику вщщлу по

управлшню майном та природними ресурсами виконавчого апарату Кремшсько!
районно'1 ради.

2. Головний спещал1ст забезпечуе д1яльн!сть вщдшу з питань ефективного
використання земель та природних ресурс!в стльно! власност! територ1альних
громад району.

3. Призначаеться 1 звшьняеться з посади розпорядженням голови районно!
ради в1дповщно до дйочого законодавства Украши.

4. У свош робот! керуеться Конститущею УкраУни, Господарсысим
кодексом Украши, Земельним кодексом Украши, Кодексом Украши про надра,
Водним кодексом Украши, Законами Украши: «Про м!сцеве самоврядування в
Укра1н1», «Про службу в органах м!сцевого самоврядування», розпорядженнями
голови районно'1 ради, рхшеннями районно! ради, даною шструкщею та 1ншими
законодавчими актами.

5. Головний спещал1ст з питань земельних В1дносин та природних ресурс!в
повинен мати вищу освггу за осв1тньо-квал1фжац1йним р!внем магхстра,
спещалхста, стаж роботи за фахом не менше 1-го року.

6. Пщ час його в1дсутност! тимчасово обов'язки покладаються на головного
спец!ал1ста-юрисконсульта в1дддлу по управл!нню майном та природними
ресурсами з шших питань.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Головний спец1ал1ст:
1. Здшснюе систематичний анал!з ефективност! використання 1 збереження

природних ресурс!в, використання земель стльно! власност! територ!альних
громад району.

2. забезпечуе контроль за використанням та збереженням природних
ресурс!в, орендованих земельних д!лянок стльно! власност! територ1альних
громад району.

3. Готуе висновки щодо вилучення (викупу) та надання земельних дхлянок 1з
земель державно! власност!, що проводяться органами виконавчо! влади та 1з
земель стлъюн власност! району.

4. Готуе пропозици щодо погодження розмщення тдприемств, буд!вель,
споруд та 1шпих об'екпв, дхяльшсть яких пов'язана з використанням водних
об'ект!в.



'.•
5. Готуе висновки щодо програм використання та охорони земель, водних

об'ектш та природних ресурс!в, пщвищення родючост! грунпв, програм розвитку
мшерально-сировинно! бази, ращонального використання та охорони надр,

6. Готуе висновки щодо погодження клопотань про надання надр у
користування з метою геолопчного вивчення, розробки родовищ корисних
копалин мюцевого значения.

7. Готуе пропозици щодо обмеження д!яльност1 пщприемств, установ,
оргашзацш 1 громадян у випадках \ порядку, передбачених Кодексом про надра.

8. Розробляе та бере участь у розробщ проекта нормативно-правових акпв
з питань, що належать до компетенци вщдшу.

9. Забезпечуе виконання законодавства Украши у сфер! захисту
персональних даних у вщповщност! до функцш вщдшу.

10. Розглядае звернення, заяви, скарги громадян з питань використання
природних ресурс!в та земельних вщносин вщповщно до законодавства Украши.

11. Забезпечуе постшний зв'язок з мхсцевими радами щодо вирпнення
земельних питань, управ л!ння водними об'ектами та природними ресурсами.

12. Надае консультацшно-методичну допомогу кер!вникам комунальних
пщприемств (установ, оргашзацш) та посадовим особам оргашв мюцевого
самоврядування сшьських, селищно! та м!сько1 рад з питань земельних вщносин
та природних ресурав;

13. Бере участь в робот! комюш з земельних питань, водних об'екпв та
використання природних ресурс!в.

14. Виконуе також 1нни доручення голови районно! ради, його заступника
та начальника вщцшу по управлшню майном 1 природними ресурсами.

ПРАВА
Головний спещалкгг мае право:
- залучати спец1ал1ст1в управл1нь, вщдшв райдержадмш1страц11 (за згодою з

головою равдержадмш1страцп), пщприемств, орган1зац1й та установ для розгляду
питань, що входять до його компетенци;

- приймати участь в засщаннях президИ, Ради гол!в, пост!йних ком1с!й,
робот! сесш районно! ради та навчанн! гол!в 1 секретар!в сшьських, селищно! та
м1сько! рад;

- згщно до ст. 9 Закону Украши «Про службу в органах мшцевого
самоврядування» мае право отримувати в порядку, встановленому
законодавством, вщ в!дповщних орган!в державно! влади, орган!в м!сцевого
самоврядування, пщприемств, установ, оргашзацш, незалежно вщ 1'х
пщпорядкування та форм власност!, об'еднань громадян, окремих ос!б матер!али
та шформацто, необхщн! для виконання сво1'х службових обов'язюв;

- залучати на догов!рних умовах незалежних експерт!в, спещалхзован!
орган1защ1 для проведения перев!рок 1 пщготовки висновк!в з питань, що входять
до його компетенци;

- користуватися правами вщповщно до ст. 9 Закону Украши «Про службу в
органах мюцевого самоврядування».



В1ДПОВ1ДАЛЫПСТЬ
Головний спец!ал1ст несе вадповздалыпсть за:
- достов1ршсть складання шформаци, вщнесених до його компетенцп;
- своечасшсть та яюсть виконання наданих зав дань та доручень;
- порушення ст. ст. 12, 24 Закону Украши «Про службу в органах мшцевого

самоврядування», ст.ст. 22-27 Роздолу IV Закону Украши «Про запоб1гання
корупцп»;

- забезпечення доступу до публ1чно! шформаци, якою волод!е виконавчий
апарат районно! ради у вщповщност! до функцш вщдшу;

- забезпечення виконання законодавства у сфер! захисту персональних
даних;

- розголошення персональних даних, як! довхрено або стали вщом! у зв'язку
з виконанням посадових обов'язюв;

- невиконання правил внутрппнього трудового розпорядку.

ВЗА6МОД1Я
Начальник вщдшу у процес! виконання покладених на нього завдань

взасмод1е:
- з1 структурними пщроздшами виконавчого апарату районно! ради;
- кер!вниками комунальних пщприемств, установ, оргашзащй;
- сшьськими, селищною, м!ською радами Кремшського району;
- депутатским корпусом Кремшсько! районно! ради; державними

установами, орган!защями;
- з1 структурними пщроздшами районно! державно! адмшютраци

(пост!йно);
- з 1НШИМИ установами та оргашзащями в межах чинного законодавства.

Заступник голови районно! ради

Начальник вщдшу по управлшню
майном та природними ресурсами

Головний спещал1ст-юрисконсульт
загального в1ддшу
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