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\послlllов.{Iнструкцlя'i'
начальцика вiддiлу монiторппry мiсцевих податкiв та з пптань зайяятостi

Миргородськоi MicbKoi ради

1. Загальяа частипа

1.1, начальЕик вiддiлу монiторингу мiсцевих податкiв та з питаЕь зайнятостi
Миргородськоi MicbKoT рали (далi вачальник вiддiлу) е посадовою особою мiсцевоIо
самоврядувalнltя! Еа яку поширюеться лiя Закону Украiни ''Про слухбу в opraHax мiсцевого
самоврядування" та ЗакоЕу УкраiЕи ''Про запобiгаЕпя корупцiТ''.

j,2. Начмьник вiддiл1 призначаt lься i lвiльняггься з лосади мiськич лоловою на
конкурснiй ocEoвi чи за iяшою процедурою, передбаченою чиЕЁим законолавством.

1,з. начальник вiддiлу пiдпорядковуеться Micbкoмy головi та засryпнику Micbкolo
голови.

].4. Начмьник вiддiлу повиЕеIi знати: Конституцiю УкраjЕп; закопи Украiяи ''Про
мiсцеве самоврядування в Украiнi", "Про службу в oplaнax мiсцевого с.lNtоврядування'', ''Про
державЕу службу", "Про запобirання корупцiТ'' та iпшi закони УкраiЕи з питаЕь органiзацii та
дiяльЕостi оргапiв мiсцевого самоврядувмця; укази та розпорядr(енЕя Президента Украiни,
постанови Верховяоi Ради Украiни, постапови та розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
iншi пiдзаконнi ЕормативЕо-правовi акти! що стос}ються розвитку вiдповiдпих сфер

дiяльцостi вiлцiлу; практику застосуваЕЕя чипЕlого закоЕодавства з питaцlь! що яалежать до
його компетеrцji; iЕструкцiю з дiловодства; основи психолоIii., ековомiки, фiпапсiв; правила
внутрiшвьоrо трудового розпорядку; лравила етичноi поведiнки посадових осiб органiв
мiсцевого самоврядування; llравила охорони лрацi та протltложежноi безпеки; ocltoвHi
програми роботи на комп'ютерi.

I5, Квмiфiкачiйнi виvоги: виша освiга не нижче ст)лен, Maicтpa. слецiмiсrа,
вiльне володifiця державЕою мовою, стФк роботи на службi в органах мiсцевого
с€lмоврядувацня, па посадах державноi слуяби або досвiд роботи t{a керiвних посадах
пiдприемств, ycтalioв та органiзацiЙ незмежно вiд форми власностi Ее меЕше 2 poкiв.

].6. начмьЕик вiддiлу керуеться у роботi законами Украiни, Указами ПрезидеЕта
Украiни, постаЕовами та розпорядя(енцями Верховноi Ради УкраiЪи, Кабiпету MiHicTpiB
Украiни. рiшення Micbкoj рали lа]lвикоIlавчогокоvirеD.розлорядженнямимiськоtоtолови,

а такох посадовою iнструкцiсю,



2 . Завданпя та обов'яtкп:

2.1. очолюс та керуе вiддiлом, розподiляс обов'язкц мiяс працiвниками вiдIiлу,
координус ix роботу.

2.2. У межах визttачеЕих повноважень забезпечус роботу з матерiмами та

док}мен lачи. цо надходя гь на виконання до вiддiл",

2.з. У межах визначених поввоважень разом iз фахiвцями вiдповiдцих структурних
пiдрозлiлiв викоЕавчого KoMiTeTy MicbKoi ради забезпетс виконанЕя доручень мiського
голови, здiйсяюе пiдготовку про€ктiв поточних та перспективяих лланiв роботи вiддiлу,
просктiв розпоряджепь та рiшевь, що виносяться на розгляд виконавчого KoMiTeTy та cecii
MicbKoi ради,

2.4, Аямiзуе та узагаJIьнюе матерiали про хiд викоЕанЕя оргаЕiзацiйЕо-

розпорядчих докумеЕтiв Micbкoi ради та il викоIiавчцх органiв для мiського голови,
2.5, Подае керiвпицтву, в меr(ах визначеяих повЕоважеЕь, пропозицii щодо

призначення на посади, звiльяенв, з посад та перемiщеЕпя працiвпикiв вiддi,,гу, свосчасного
замiщепня вмансiй, заохочення та застосуванi{я за\одiв дисциплiнарних стягнень.

2.6. У мехах визначепих повltова]кень розIляда€ пропозицii, зверцеЕня. заяви. що
цадходять до викоIiавчого KoMiTeTy MicbKoi ради, готуе вiдrrовiднi матерiали та подас i\ Еа

розгляд MicbKoMy головi.

2.'7, КоордиЕуе та виконуе, вiдповiдво до покладених на нього завдань фувкцii:
1) реапiзацiя повноважень у сферi контролю за додержашlям закоЕодaвства про працю та

зайнятiсть цаселенЕя, проведенця перевiрок, якi не цалехать до заходiв державного
нагляду (коптролю), на пiдприемствах, в установах та оргапiзацiях, що перебувають у
комуЕальцiй власностi TepиTopiмblroi громади;

2) органiзацiя взаемодii органiв викоЕавчоi влади, мiсцевого самоврядування та iнших
cTopiн в детiнiзацii заробiтноi плати та легмiзацiТ трудових вiдносин;

з) розробка та ремiзацiя заходiв щодо легалiзацii заробiтнот плати та зайнятостi
населеI{IIяJ контроль за iх виконаЕням;

4) проведення комплексу iнформацiйпих заходiв для населепня громади щодо соцiальнпх

ризикiв та яаслiдкiв нелегальяоi зайпятостi i отриманвя заробiтноi плати без сплати
лодаr KiB ta обов'яrкових плаlежiв;

5) проведенЕя роз'яспювмьвоi роботи з роботодавцями цодо дотрип{аItня вимог чиЕпого
законодавства в qастинi використаяия найммоi робочоi сили;

6) пiдготовка звернень до цецц),шьного оргаЕу викоЕавчоi влади, цо ремiзус державяу
полiтику з питань державного цагляду та концолю за додержalпltям законодавства про
працю, чИ його територiмьt{ого органу про порушенЕя суб!ектом f(}сllодарювання
1аконоДавсlва про лрацю ta lайняriсtь населення;



7) участь у соцiальному дiалозi, ведеЕIIri колективних переговорiв, укладенпi
гериtорiмьних уlод_ цiйсненнi конгролю за ix виконанням. вирilхеннi колекlивних

трудових спорiв (конфлiктiв) щодо пiдцрисмств, установ та органiзацiй, розташованих
на вiдповiднiй територii; повiдомва ресстрацiя в установленому порядку колективцих

логоворiв i lериlорiмьних }lод вiлповiлногорiвня:

8) здiйснення контролю за поданпям вiдповiдно до закону пiдприемствами! устЕlновами та

оргапiзацiями Bcix форм власностi вiдомостей про наявпiсть вiльних робочих мiсць
(посад); орrаяiзаrriя iнформування населеЕня про потребу пiдприсмс,lв, устаЕов 1?

органiзаuiй ycix форм власносr i у праuiвниках:

9) забезпеченпя участi у здiйснепнi державноi регуляторЕоi полiтики в мехм та у спосiб,
встановленi Закояом Украiни "Про засади державноi регуляторяоi полiтики у сферi

Iослодар(ькоi дiяльносIi" шодо пiдготовки проектiв реI)ляlорних aKtiB по

встаповлеяцю мiсцевих податrсiв i зборiВ, ЕадаIяю пiльг та вст {овленнк) (,:,I..!BoK;

l0) збiр пропозицiй та заувiD(еlIь до проектiв регуляторних aKTiB щодо мiсцевих податкiв i

зборiв;

l1)вадання пропозиuiй фiпансовому управлiЕпю щодо Еадходжепь по мiсцевим податкам

i зборам дrя складання бюдхету територiмьноi громади;

12) надання пропозицiй щодо rадання дозволу на спецiальне використalння лриродних
pecypciB мiсцевого значення! а такох про скасувацня такого дозволу;

13)укладепня з юридиrшими i фiзичними особами договорiв на справляння мiсцевих

зборiв, обов'язковiсть укладеqЕя яких устмовлеца законодавством;

14) здiйсненяя вiдповiдпо до закону контролю за дотриманЕям зобов'язань щодо платежiв

до мiсцевого бюджету на пiдприемствах i в оргапiзацiях пеза,rежно вiд форм власпостi;

15)вжиття комплексУ заходiв з метою залучеЕIiя додатковиХ джерел налходжень по

мiсцевим податкам i зборам та розtuиренЕю бази оподаткуваt{ня;

16)розIляд в межах сво€i компетенцii зверЕепь Iромадян, пiдприсмств, органiзацiй та

установ;

l7)забезпечення досryпу до публiчноi iяформацii, оприлюдrення iнформацii з питань, що
пмехать до компетенцii вiддiлу на офiцiйному веб-сайтi MicbKoi ради в мережj

iHTepHeT;

18) здiйснення iпших функцii, пов'язаних з виконаЕЕям покладеIIих на iIього завдань,

3. Права i повноваженпя

з.1. За доручепням керiвництва представляти виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради у
вiцповiдних oplaHax державноi влади. органа\ vicueBoto саvоврялування. пiдприсvствах.

1ctaHoBax lаорrанirачiях l лиlань,.чо нмежаlьдо ловноважень вiддiлу,



з,2. Представляти вiддiл па засiдаЕIiях колегiй, парадах, iпших збораt, цо
проводятьQя мiським головою.

],з. Зверrатися в )сlаяовленому порядку до стр)кryрних пiдроlдiлiв виконавчоlо

KoMiTeTy MicbKoi ради! викоliавчих органiв MicbKoi ради, вiлповiдних органiв державЕоi влади,

органiв мiсцевого самовряд/вшiЕя, пiдприемств, установ та органiзацiй для отримання

iвформацii, необхiдноi д.пя викоЕаЕЕя визЕачецих повноважень.

з.4, Вимагати якiспоrо та у повпому обсязi виконаяня працiвниками вiддiлу
посадових обов|язкiв i завдань-

з,5. Вносити керiвЕицтву пропозицii щодо вдоскоI]алеfiяя роботи вiддiл}.

,[. |]iлtlо8iпальпiсть

4.1, начапьЕик вiддiлу несе персоIIаJIьI{у вiдповiдмьнiсть за свосчасне i якiсне
викоЕанЕя з.вдань та функцiй вiддiлу, передбачеЕих Положенпям про вiддiл.

4.2. У разi неналежного виконацпя cBoix обов'язкiв Еесе MaTepiMbHy та дисциплiварну
вiдповiдальЕiсть вiдповiдЕо до Закопу УкраiЪи ''Про службу в органах мiсцевого
самоврядувавня " та Закону Украiни ''Про запобiIання корупцii''.

Заступнпк мiського голови

Озцайомлецоi

На,rалiя Мо.rочко

У? u.&,ro- ZOZIроку tsiкr,орiя Майборо;tа


