
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районно! ради
в!д

ПОСАДОВА ШСТРУКЦ1Я
начальника вщдьпу по управлшню майном та природними ресурсами

виконавчого апарату КремшськоТ районноТ ради

ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
Начальник вщдьду;
1. Начальник вщдшу по управлшню майном та природними ресурсами виконавчого

апарату Кремшсько! районно! ради (дал! - начальник вщдшу) пщпорядковуеться голов!
районно! ради та його заступнику.

2. Забезпечуе оргашзащю д1яльносгп вщщлу з ефективного використання майна та
природних ресуршв епшьно! влаеност! територ1альних громад району.

3. Призначаеться 1 звшьняеться з посади розпорядженням голови Кремшсько!
районно! ради вщповщно до чинного законодавства.

4. У свош робот! керуеться Конститущею Украши, Господарським кодексом
Украши, Кодексом Украши про надра, Земельним кодексом Украши, Водним кодексом
Украши, Законами Украши «Про мюцеве самоврядування в Украш!», «Про службу в
органах мюцевого самоврядування», «Про приватизащю майна державних пщприемств»,
«Про оренду державного та комунального майна», розпорядженнями голови районно'1
ради, розпорядчими документами вищих оргашв, 1ншими нормативно-правовими актами,
Регламентом роботи районно'1 ради, даною 1нструкц1ею та Положениям про вцщш.

5. Повинен мати вищу освпу, бажано економ!чну, за осв1тньо-квал1ф1кац1йним
р!внем мапстра, спец1ал1ста, стаж роботи за фахом не менш трьох роктв.

6. Повинен вм1ти працювати на комп'ютер!, досконало волод!ти державною мовою,
знати чинне законодавство з питань, вцщесених до компетенц!! вщцшу, з питань охорони
прац!, правила техшки безпеки та пожежно! безпеки, ппени прац!.

7. П1д час його в!дсутност1 тимчасово обов'язки покладаються на головного
спещалюта-юрисконсульта з питань комунально! власност! в1дцшу по управл!нню майном
та природними ресурсами.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Начальник вщдшу:
1. Здшснюе оргашзацш роботи В1дд1лу вщповщно до покладених на нього функщй;

планування роботи вщдшу в!дповщно до плану роботи Кремшсько! районно'1 ради;
розподш обов'язк!в м!ж прац!вниками вщцшу, очолюе та контролюе !х роботу.

2. Забезпечуе контроль за використанням та збереженням майна спшьно! власност!
територ1альних громад району, контроль за використанням орендованого майна спшьно!
власност! територ!альних громад району, контроль за дотриманням та прийняття
передбачуваних заход!в при порушенн! статут!в (положень) пщприемств, установ,
орган1зац1Й спшьно! власност! територ!альних громад району.

3. Зд1йснюе систематичний анал!з ефективност! використання 1 збереження майна
та природних ресурс!в спшьно! власност! територ!альних громад району.

4. Оргашзовуе оформления документе про власшсть на нерухоме майно спшьно!
ытсност! територгальних громад району та оформления документгв щодо використання
земельних дшянок спшьно! власност! територ!альних громад району.



•
5. Контролюе розробку статупв (положень) пщприемств, установ, оргашзацш

спшьно! власност! територ!альних громад, здшснюе контроль за IX дотриманням та
приймае передбачуван! заходи при 'гх порушенн!,

6. Здшснюе оргашзащю виб!ркових перев!рок, нарад та вир!шення питань,
вщнесених до компетенцй вщдшу, за участю депутате районно'1 ради.

7. Надае методичку 1 консультативну допомогу з питань управлшня майном та
використання природних ресурс!в.

8. Розглядае звернення, заяви, скарги громадян з питань, вщнесених до компетенцй
вщдшу,

9. Готуе щор!чний анал!тичний зв!т про наявнють, рух, ефектившсть використання
майна та природних ресурс!в спшьно! власност! територ!альних громад району;
нормативн! та шструктивш матер!али з питань оргашзацй процесу управлшня майном
спшьно! власност! та використання природних ресуршв вщповщно до чинного
законодавства Украши; проекти розпоряджень голови районно! ради та ршень сесш
районно! ради з питань, вщнесених до компетенцй вщщлу.

10. Веде реестр: майна сшльно! власност! територ!альних громад, що знаходиться в
управлшн! районно! ради; реестр договор!в оренди (суборенди) та готуе анал!з
використання орендованого майна спшьно! власност! територ!альних громад району.

11. Веде обл!к особових справ (особових карток) кер!вник!в п!дприемств, установ,
оргашзацш сп1льно! власност! територ!альних громад району.

12. Вносить пропозицй щодо виршення питань про придбання, продаж, передачу в
оренду, концес1ю, або пщ заставу об'ект!в спшьно'1 власност! територ1альних громад
району; придбання, списания, вщчуження основних фонд!в комунальних пщприемств,
установ, орган1зац!й спшьно! власност! територ!альних громад району; призначення та
звшьнення з посад кер1вник1в комунальних пщприемств (установ) спшьно'1 власност!
територ!альних громад району; затвердження головою районно'1 ради статут!в (положень)
пщприемств, установ, оргашзацш спшьно'1 власност! територ!альних громад району;
полшшення д1яльност1 тендерного ком1тету Кремшеько! районно'1 ради.

13. Надае та оприлюднюе шформащю, яка вщноситься до компетенцй' вщцщу.
14. Отримуе вщ ос!б згоду на обробку персональних даних, як! використовуються у

робот! вщдшу, роз'яснюе особам вимоги законодавства у сфер! захисту персональних
даних. Дотримуеться вимог законодавства щодо захисту персональних даних, яю
обробляють пращвники вщщлу.

15. Бере участь в засщаннях постшних ком1с1й, сес!й районно! ради, Ради гол!в,
ком1С1Й, нарад Кремшсько! районно! ради; в засщаннях сесш сшьських, селищно'1, м1сько'1
рад та IX виконавчих ком1тет1в; в орган!зацй та проведены! сем!нар!в, в засщаннях шших
ком!с!й та нарад, на яких розглядаються питания, вщнесен! до компетенцй вщдшу за
узгодженням з кер!вником;

16. Начальник вщдшу виконуе шш! завдання вщповщно до розпоряджень та
доручень кер!вництва.

ПРАВА
Начальник вцдшу мае право:
- в межах сво!'х повноважень здшснювати перев!рки, залучати спец!ал!ст!в

управл!нь та вщдшв райдержадм!н!страц!'!, пщприемств, установ ! орган!зац!й (за
погодженням з головою райдержадмшютрацй) для розгляду питань, що входять до
компетенцй вщдшу;

- залучати на догов!рних умовах незалежних експерт!в, спец!ал!зован! орган!зац!'!
для проведения перев!рок ! подготовки висновк!в в межах компетенцй вщдшу;

- вносити на розгляд голови районно'1 ради проекти розпоряджень, доповщн!
записки, пропозицй, вимагати в!д прац!вник!в в!дд!лу додержання основних вимог в



робот!, правил внутршнього розпорядку, трудово! дисциплши; вносити кер1вництву
районно'1 ради пропозицй щодо полшшення роботи вщцшу.

ВЩПОВВДАЛЬШСТЬ
Начальник вщдыу несе вщповщальшсть за;
- несвоечасне оформления документа, вщнесених до компетенци вщдшу;
- за неправильнють та несвоечаснють складання звтв;
- порушення ст.ст. 12, 24 Закону Украши «Про службу в органах мюцевого

самоврядування», ст.ст. 22-27 Роздшу IV Закону Украши «Про запоб!гання корупци»;
- забезпечення доступу до публ!чно1 шформацп, якою волод!е виконавчий апарат

районно'1 ради у вщповщност! до функц!й вщцшу;
- забезпечення виконання законодавства у сфер! захисту персональних даних;
- розголошення персональних даних, як! дов!рено або стали В1дом1 у зв'язку з

виконанням посадових обов'язк!в;
- невиконання правил внутршнього трудового розпорядку.

ВЗАСМОДШ
Начальник в!ддшу у процес! виконання покладених на нього завдань

взасмод1с;
- з1 структурними пщроздшами виконавчого апарату районно! ради;
- кер!вниками комунальних пщприемств, уставов, оргатзащй;
- сшьськими, селищною, м!ською радами Кремшського району;
- депутатським корпусом Кремшсько! районно! ради; державними установами,

оргашзащями;
- 31 структурними шдроздшами районно'1 державно! адм1н1страц11 (пост!йно);
- з шшими установами та оргашзащями в межах чинного законодавства.

Заступник голови районно! ради

Головний спещалют-юрисконсульт
загального в1ддй1у
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