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Посадова інструкція 

головного  спеціаліста відділу економічного розвитку  та інвестицій 

 

І.Загальні положення 

1.1. Головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій у своїй роботі 

керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки України, розпорядженнями голови 

обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженнями селищного 

голови, рішеннями селищної ради, а також положенням про відділ економічного розвитку 

та інвестицій апарату Заводської селищної ради 

1.2. Головний спеціаліст приймається на посаду на конкурсній основі, згідно 

діючого законодавства. Призначається на посаду та звільняється з посади  

розпорядженням селищного голови  

ІІ. Завдання та повноваження 

2.1. Основними завданнями  є: 

2.1.1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-

економічного розвитку громади, визначених Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами.  

2.1.2. Організація  виконання  стратегічних  та  поточних  програм  соціально-

економічного та культурного розвитку громади. 

2.1.3. Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм соціально-

економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень   та 

подання  їх на затвердження ради громади. 

2.1.4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади. 

2.1.5. Реалізація проектів співробітництва громад. 

2.1.6. Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального 

розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.  

 2.1.7. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку 

громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, 

організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності. 

2.1.8. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє 

заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних 

ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади. 



2.1.9. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади з питань 

розвитку малого бізнесу, регуляторної політики. 

2.1.10 Готує проекти розпорядчих актів ради громади, її виконавчих органів і 

селищного голови, в т.ч. нормативного характеру. 

2.1.11. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що 

відносяться до компетенції відділу. 

2.1.12. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень голови з питань, що належать до компетенції відділу. 

2.1.13. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання на 

отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм 

міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх 

підготовки. 

2.1.14. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного 

законодавства. 

ІІІ. Права 

 Головний спеціаліст має право: 

3.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та 

організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, 

що належать до його компетенції. 

3.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів ради, 

органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій інформацію, необхідну 

для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій. 

3.3. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і 

прогнозування. 

3.4. Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, 

організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, 

що належать до його компетенції. 

 

IV. Відповідальність 

4.1 Головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій несе 

відповідальність: 

- за своєчасне і якісне виконання доручених йому завдань, вказівок, розпоряджень та 

доручень селищного голови; 

- за невиконання покладених на нього обов’язків; 

- за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни 

особисто; 

 

 

Головний спеціаліст економічного  

відділу та інвестицій                                                                                        Габруська Ж.В. 


