
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     

 

від 26.07.2021 року                      смт Воскресенське                              № 91-р 

 

Про затвердження Посадових 

інструкцій працівників 

Воскресенської селищної 

ради 

 

Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», наказу Національного агентства України з питань державної 

служби від 07.11.2019 № 203-19 «Про затвердження Типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», з 

метою приведення посадових інструкцій працівників Воскресенської 

селищної ради у відповідність до законодавства, 
 

З О Б О В’ Я З У Ю: 
 

1. Затвердити посадові інструкції працівників апарату та виконавчого 

комітету Воскресенської селищної ради (додаються):  

1.1. Посадова інструкція заступника Воскресенського селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

1.2. Посадова інструкція секретаря Воскресенської селищної ради; 

1.3. Посадова інструкція керуючої справами (секретаря) виконавчого 

комітету Воскресенської селищної ради; 

1.4. Посадова інструкція начальника відділу загальної та 

організаційної роботи Воскресенської селищної ради; 

1.5. Посадова інструкція оператора комп’ютерного набору відділу 

загальної та організаційної роботи Воскресенської селищної 

ради; 

1.6. Посадова інструкція архіваріуса відділу загальної та 

організаційної роботи Воскресенської селищної ради; 

1.7. Посадова інструкція діловода відділу загальної та організаційної 

роботи Воскресенської селищної ради; 



1.8. Посадова інструкція старшого інспектора групи з військового 

обліку відділу загальної та організаційної роботи Воскресенської 

селищної ради; 

1.9. Посадова інструкція інспектора групи з військового обліку 

відділу загальної та організаційної роботи (відповідального за 

мобілізаційну підготовку) Воскресенської селищної ради; 

1.10. Посадова інструкція інспектора групи з військового обліку 

відділу загальної та організаційної роботи Воскресенської 

селищної ради; 

1.11. Посадова інструкція начальника відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної 

ради; 

1.12. Посадова інструкція спеціаліста відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної 

ради; 

1.13. Посадова інструкція інспектора відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради 

(з питань благоустрою) у с. Михайло-Ларине; 

1.14. Посадова інструкція інспектора відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради 

(з питань благоустрою) у с-щі Грейгове; 

1.15. Посадова інструкція інспектора відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради 

(з охорони праці, цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки); 

1.16. Посадова інструкція інспектора відділу ЖКГ, інвестицій та 

соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради 

(з енергонагляду); 

1.17. Посадова інструкція начальника відділу земельних відносин 

Воскресенської селищної ради;  

1.18. Посадова інструкція спеціаліста відділу земельних відносин 

Воскресенської селищної ради;  

1.19. Посадова інструкція інспектора відділу земельних відносин 

Воскресенської селищної ради;  

1.20. Посадова інструкція завідувача господарства служби 

господарського забезпечення Воскресенської селищної ради; 

1.21. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень 

служби господарського забезпечення Воскресенської селищної 

ради; 

1.22. Посадова інструкція водія служби господарського забезпечення 

Воскресенської селищної ради; 



1.23. Посадова інструкція начальника відділу бухгалтерського обліку 

та звітності – головного бухгалтера Воскресенської селищної 

ради; 

1.24. Посадова інструкція спеціаліста відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Воскресенської селищної ради (уповноважена особа 

з публічних закупівель); 

1.25. Посадова інструкція спеціаліста відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Воскресенської селищної ради (з розрахунку 

заробітної плати); 

1.26. Посадова інструкція спеціаліста відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Воскресенської селищної ради (з обліку основних 

засобів та матеріалів); 

1.27. Посадова інструкція начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради; 

1.28. Посадова інструкція адміністратора відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради; 

1.29. Посадова інструкція адміністратора відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради (віддалене робоче місце – с. Пересадівка); 

1.30. Посадова інструкція адміністратора відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради (віддалене робоче місце – с. Михайло-Ларине); 

1.31. Посадова інструкція адміністратора відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради (віддалене робоче місце – с. Калинівка); 

1.32. Посадова інструкція адміністратора відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради (віддалене робоче місце – с-ще Грейгове); 

1.33. Посадова інструкція державного реєстратора відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Воскресенської селищної 

ради; 

1.34. Посадова інструкція начальника юридичного відділу 

Воскресенської селищної ради; 

1.35. Посадова інструкція спеціаліста юридичного відділу 

Воскресенської селищної ради; 

1.36. Посадова інструкція старости с-ща Грейгове, сіл Степове, 

Червоне та Водокачка Воскресенської селищної ради; 



1.37. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень 

Воскресенської селищної ради (віддалене робоче місце – с-ще 

Грейгове); 

1.38. Посадова інструкція старости с. Калинівка Воскресенської 

селищної ради; 

1.39. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень 

Воскресенської селищної ради (віддалене робоче місце – 

с. Калинівка); 

1.40. Посадова інструкція старости с. Пересадівка Воскресенської 

селищної ради; 

1.41. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень 

Воскресенської селищної ради (віддалене робоче місце – 

с. Пересадівка); 

1.42. Посадова інструкція старости с. Михайло-Ларине 

Воскресенської селищної ради; 

1.43. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень 

Воскресенської селищної ради (віддалене робоче місце – 

с. Михайло-Ларине). 

 

2. Затвердити посадові інструкції начальників виконавчих органів 

Воскресенської селищної ради (додаються):  

2.1. Посадова інструкція начальника відділу соціального захисту 

населення Воскресенської селищної ради; 

2.2. Посадова інструкція начальника відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Воскресенської селищної ради; 

2.3. Посадова інструкція начальника фінансового відділу 

Воскресенської селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради 

Людмилу МАНЖУЛУ.  

 

 

Секретар селищної ради                                                          Тетяна 

БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 


