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I. Загальні положення 

 

1.1.Призначення на посаду Інспектора (по інвестиціях та програмах розвитку) відділу житлово-

комунального господарства, звільнення з неї здійснюється розпорядженням Маловисківського міського 

голови за поданням і з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. 

1.2.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) безпосередньо підпорядковується Першому 

заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради та виконує його вказівки. 

1.3.На посаду Інспектора (по інвестиціях та програмах розвитку) відділу житлово-комунального 

господарства Маловисківської міської ради  призначається особа яка має повну вищу освіту відповідного 

професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за 

фахом на державній службі не менше 1 року чи посадах в інших сферах управління не менше 2 років. 

1.4.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) повинен знати: 

      - постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи 

з інвестиційної діяльності  та програмах розвитку підприємства; 

     - законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують інвестиційну діяльність; 

     - методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів та програмах 

розвитку; 

     - методи оцінки інвестицій, рекомендації по створенню проектів програм розвитку підприємства; 

     - управлінські технології; 

     - стандарти фінансового обліку та звітності; 

     - засоби обчислювальної техніки, телекомунікацій і зв'язку; 

     - ділову українську мову; 

     - іноземну мову; 

   - методи ведення ділових бесід і переговорів; 

 - чинне законодавство; 

 - правила користування оргтехнікою; 

 - вимоги адміністративних і внутрішніх документів підприємства; 

 - основи економіки, організації праці, виробництва та управління; 

 - методику ведення діловодства; 

 - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; 

 - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства; 

 - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії. 

1.5.Зобов’язаний сумлінно ставитися до виконання службових обов’язків, не допускати дій і вчинків, 

чи бездіяльності, що можуть зашкодити інтересам органів місцевого самоврядування та держави, зберігати 

державну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання службових 

обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законом не підлягає розголошенню. 



1.6.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) в своїй діяльності керується Конституцією 

України, Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

рішеннями сесії та виконкому Маловисківської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими 

нормативно-правовими актами України що стосуються інвестиційної діяльності, програм розвитку та цією 

посадовою інструкцією. 

1.7._________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

1.8._________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

II. Завдання та обов’язки 

 

2.1.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) проводить передінвестиційні дослідження. 

2.2.Визначає і досліджує власні джерела інвестицій. 

2.3.Визначає і досліджує зовнішні джерела інвестицій. 

2.4.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) розробляє концепцію інвестиційної політики на 

основі фінансових, виробничих і комерційних показників. 

2.5.Визначає потребу в ресурсах для проведення інвестиційної політики на підставі стратегії 

розвитку. 

2.6.Здійснює збір даних, необхідних для обліку при обґрунтуванні інвестиційної політики. 

2.7.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) розробляє інвестиційні проекти. 

2.8.Здійснює оцінку: 

    - ефективності інвестиційних проектів; 

    - ефективності участі в проектах; 

    - громадської (соціально-економічної) ефективності проектів; 

2.9.Визначає способи захисту інвестиційних проектів від комерційних і некомерційних ризиків. 

2.10.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) розробляє плани реалізації інвестиційних 

проектів. 

2.11.Представляє плани інвестиційних проектів керівнику фінансового підрозділу для узгодження і 

напрямки в планово-економічне підрозділ для розробки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного 

проекту. 

2.12.Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) готує керівництву інвестиційні рекомендації. 

2.13.Здійснює аналіз ефективності реалізованих інвестиційних проектів. 

2.14.Виконувати інші доручення, покладені на нього міським головою, першим заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.15.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

2.16.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

 

 

III. Права 

 

Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) має право:  

3.1.Приймати участь в обговоренні питань та ознайомлюватися з проектами рішень керівництва 

підприємства, які стосуються виконання ним посадових обов’язків. 

3.2.Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з 

обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 

3.3.Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків. 

3.4.В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в 

діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. 

3.5.Вносити на розгляд керівництва пропозиції  з удосконалення роботи виконавчого апарату 

міської ради та роботи, пов’язаної з обов’язками, передбаченими цією інструкцією. 

3.6.Надавати консультативну допомогу з інвестиційних  питань та програм розвитку керівникам 

установ та підрозділів міської ради та домагатися неухильного дотримання ними вимог Конституції України, 

Земельного кодексу України, Положень, Інструкцій та встановлених правил роботи з документами.  



3.6.Підписувати документи в межах своєї компетенції. 

3.7._________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

3.8._________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

 

IV. Відповідальність 

 

Інспектор (по інвестиціях та програмах розвитку) несе відповідальність:  

4.1 За схоронність документів, які знаходяться у нього на опрацюванні. 

4.2.За розголошення поза службовою необхідністю відомостей, які містяться в службових 

документах. 

4.3.Виконання своїх посадових обов'язків. 

4.4.Правильність використання матеріальних фондів. 

4.5.Правильне використання наданих йому прав. 

4.6.Достовірність звітних даних. 

4.7.Законність виконуваних операцій та правильність їх оформлення. 

4.8.За не виконання чи не належне виконання без поважних причин Положення і Правил 

внутрішнього трудового розпорядку міської ради, законних розпоряджень голови Маловисківської ради та 

інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, порядку, визначеному трудовим 

законодавством. 

4.9.За завдання матеріальної шкоди, нанесені міської ради збитки у зв'язку з виконанням 

(невиконанням) своїх посадових обов'язків несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, 

визначених трудовим і цивільним законодавством. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства. 

4.10.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

4.11.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________. 

 

 

   УЗГОДЖЕНО: 
 

Перший заступник з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

________ 

(підпис) 
 "____" ___________ ___р. 

Начальник загального відділу  

 

 

Спеціаліст (юрист) ради: 

 

 

________ 

(підпис) 

 

________ 

(підпис) 

 

 

 

 

 

"____" ___________ ___р. 

 

 

"____" ___________ ___р. 

 

З інструкцією ознайомлена: 
________ 

(підпис) 
 "____" ___________ ____р. 

 


