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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного спеціаліста з питань екології 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст з питань екології (далі -  головний спеціаліст) 
забезпечує реалізацію державної політики у природоохоронній сфері на 
території Подільського району.
1.2 Головний спеціаліст підпорядковується першому заступникові голови 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, призначається та 
звільняється з посади головою Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, відповідно до вимог Кодексу законів України про працю та 
Закону України «Про державну службу».
1.3. Головний спеціаліст повинен мати вищу освіту, стаж роботи на 
державній службі не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років.
1.4. В своїй роботі керується Конституцію України та Законами України 
«Про державну службу», «Про столицю України -  місто-герой Київ», «Про 
місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про засади запобігання і протидії корупції» (Декларація № 3206-VI), 
указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету 
Міністрів, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями 
Київської міської державної адміністрації, Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації, Регламентом Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації, а також цією Посадовою 
інструкцією.
1.5. Головний спеціаліст повинен знати:
- Конституцію України;
- Закони України «Про державну службу», «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції» (Декларація 
№ 3206-VI), «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
охорону атмосферного повітря», «Про відходи», інші законодавчі акти, що 
стосуються державної служби;
- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради 
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші



підзаконні нормативно - правові акти, що стосуються природоохоронного
законодавства;
- інструкцію з діловодства;
- правила ділового етикету;
- основні принципи роботи на комп’ютері з офісними програмами, а також 
ITC ЄІПК «АСКОД»;
- ділову мову.
1.6. Головний спеціаліст є державним службовцем.

2. Завдання та обов’язки
Головний спеціаліст:
2.1. Надає методичну допомогу, здійснює листування з підприємствами, 
установами та організаціями, що розташовані на території Подільського 
району з питань екології;
2.2. Опрацьовує відповідні документи, в межах компетенції, у тому числі 
через ITC ЄІПК «АСКОД»;
2.3. Розглядає поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та 
організацій, що розташовані на території Подільського району з питань 
екології;
2.4. Аналізує на основі статистичної звітності та інформації служб 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації стан 
навколишнього природного середовища району;
2.5. Надає пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) до проектів місцевих програм;
2.6. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України;
2.7. Розглядає, в межах повноважень, в установленому законодавством 
порядку звернення громадян;
2.8. Аналізує стан та тенденції економічного та соціального розвитку у 
галузі охорони навколишнього природного середовища на території 
Подільського району міста Києва;
2.9. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного 
та соціального розвитку міста Києва у галузі охорони навколишнього 
природного середовища на території Подільського району;
2.10. Розглядає зауваження громадських організацій щодо намірів суб’єктів 
господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, опублікованих в місцевих друкованих засобах масової 
інформації;
2.11. Звітує про виконану роботу, повинен знати реальний стан справ на 
своїй ділянці та в зазначені терміни надавати інформацію;
2.12. Інформує населення про стан здійснення визначених законом 
повноважень через сайт Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації;



2.13. Вносить пропозиції щодо формування проекту переліку заходів для 
фінансування з Київського міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища;
2.14. Співпрацює, обмінюється досвідом та взаємодіє з усіма підрозділами 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.15. Дотримуватись термінів виконання контрольних документів та інших 
завдань покладених на нього;
2.16. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

3. Права.

Головний спеціаліст має право:
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 
структурних підрозділів Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, підприємств, установ і організацій незалежно від форм 
власності та їх посадових осіб інформації, документів та інших матеріалів з 
питань екології;
3.2. За дорученням керівництва представляти Подільську районну в місті 
Києві державну адміністрацію в інших органах державної влади з питань 
охорони навколишнього середовища та екології;
3.3. За дорученням голови та першого заступника голови Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації, в разі необхідності, брати 
участь у проведенні перевірок, як член комісії, разом з працівниками органів, 
на які покладені інспекторські повноваження щодо дотримання 
природоохоронного законодавства підприємствами, установами, 
оргазнізаціями незалежно від форм власності;
3.4. Вносити пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи з питань 
екології;
3.5. Систематично підвищувати свою кваліфікацію.

4. Відповідальність.

Головний спеціаліст несе відповідальність:
4.1. За недотримання вимог Конституції України, Законів України та інших 
актів чинного законодавства;
4.2. За порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень 
пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;
4.3. Достовірність даних представлених керівництву, структурним 
підрозділам Подільської районної в місті Києві державної адміністрації тощо;
4.4. За невиконання обов’язків даної посадової інструкції.



5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

5.1. Головний спеціаліст у процесі виконання покладених завдань взаємодіє з 
керівництвом та іншими структурними підрозділами Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації, з керівництвом підприємств, організацій 
та установ, що розташовані у Подільському районі -  запитань екології.

Перший заступник голови М. Дубовик
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