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1. Загальна інформація
Категорія посади В 
державної служби

Посада Головний спеціаліст

Найменування структурного підрозділу1 Відділ з питань майна комунальної 
власності

Найменування самостійного структурного 
підрозділу1

Посада безпосереднього керівника Начальник відділу

Посада керівника самостійного 
структурного підрозділу1

Посада особи, яка здійснює координацію 
діяльності1

2. Мета посади

Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління комунальним майном, 
застосування на практиці дії законодавчих актів, актів органів центральної і місцевої 
виконавчої влади та забезпечення їх виконання в межах наданих повноважень.

3. Основні посадові обов'язки

1 Надає консультативну та методичну допомогу з питань орендних відносин в межах 
своїх повноважень.

2 Здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації щодо окремих показників оцінки 
діяльності Голосіївської райдержадміністрації.

о
3 Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та 

аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації.
4 Здійснює реєстрацію договір оренди.
5 Організовує та забезпечує контроль за виконанням вхідної кореспонденції, що 

надходить до відділу через систему електронного документообігу АСКОД.
6 Відповідає за організацію роботи з документами, згідно Інструкції з діловодства та 

Регламенту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
7 Вживає оперативні заходи щодо своєчасного доведення документів до виконавців та 

здійснення поточного контролю їх виконання згідно встановлених термінів.
8 Проводить звірку стану виконання документів з відділом організації діловодства та 

контролю, відділом по роботі зі зверненнями громадян та доповідає начальнику 
відділу про стан виконавської дисципліни у Відділі.

9 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, листи,



запити та заяви, що надійшли від організацій, опрацьовує запити і звернення 
народних депутатів України та депутатів Київської міської ради з питань віднесених 
до повноважень Відділу.

10 Розробляє проекти розпоряджень райдержадміністрації, рішень Київської міської 
ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

4. Права (крім передбачених статтею 7 Закону України "Про державну службу")

Вносити начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, повідомляти 
начальнику відділу про всі недоліки в діяльності відділу, виявлені в процесі виконання 
своїх посадових обов’язків; представляти інтереси відділу в інших органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з 
питань, що належать до повноважень Відділу; користуватись в установленому порядку 
інформаційними базами органів виконавчої влади.____________________________________

5. Зовнішня службова комунікація

Зі структурними підрозділами Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації на засадах співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, що 
відносяться до компетенції Відділу.

6. Вимоги до компетентності

Знання законодавства, професійні знання, командна робота та взаємодія, технічні вміння, 
сприйняття змін, системність у роботі, уважність до деталей.

7. Умови служби

Службові поїздки в межах м. Києва.

Начальник відділу з питань майна
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персоналом Тетяна ГНАТІВСЬКА А .6 .М М З

(підпис) (ім'я та прізвище) (дата)

З посадовою інструкцією ознайомлений(на)

!£ . и .  <№43 Олена ТОВСТОП’ЯТА
(дата) (ім'я та прізвище)


