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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
Головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

І.Професійні та кваліфікаційні вимоги

1.1 Г оловний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм 
відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 
державних службовців повинен мати кваліфікаційний рівень вищу освіту, 
стаж роботи, бажано.

1.2 Г оловний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм 
підпорядковується безпосередньо начальнику відділу контролю за 
благоустроєм, приймається та звільняється з посади головою 
райдержадміністрації в установленому порядку. Керується у своїй діяльності 
законами України "Про державну службу", "Про столицю України -  місто- 
герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні 
адміністрації", "Про благоустрій населених пунктів"; "Правилами 
благоустрою міста Києва", затвердженими рішенням Кивради від 25.12.08р. 
№1051/1051 (зі змінами та доповненнями), цим положенням.

1.3 Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, 
нормативні документи, що стосуються державної служби, Київської міської 
та районної у місті Києві державних адміністрацій; Укази Президента 
України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють 
розвиток сфери благоустрою, практику застосування чинного законодавства; 
основи державного управління; інструкцію з діловодства; правила ділового 
етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; 
основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4 Виконує обов’язки заступника начальника відділу на період 
його відсутності. На період відсутності головного спеціаліста, його обов’язки 
виконує інший спеціаліст.

2.3авдання та обов'язки.

2.1 Приймає особисту участь у вирішені питань благоустрою та 
дизайну контрольованих ним територій та закріплених, згідно з розподілом



обов’язків по відділу; здійснює систематичні обстеження закріпленої 
території з метою перевірки стану утримання об’єктів благоустрою, 
санітарно-технічного стану територій, розміщення малих архітектурних форм 
та об’єктів зовнішньої реклами та недопущення порушень благоустрою; 
запрошує до відділу посадових та фізичних осіб для з’ясування питань, 
пов’язаних з порушенням правил благоустрою утримання об’єктів району.

2.2 При виявленні порушень правил благоустрою складає протоколи 
про адміністративні правопорушення на посадових і фізичних осіб та надає 
приписи, доручення або надсилає факсограми за підписом начальника 
відділу про усунення порушень благоустрою.

2.3 Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ 
на відповідному напрямі діяльності. Приймає відвідувачів, надає їм необхідні 
консультації з порядку оформлення документів.

2.4 Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних 
планів відділу. Веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються 
належного утримання закріпленої території, контролює організацію їх 
виконання.

2.5 Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, 
конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує 
підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання 
доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

2.6 Розглядає листи та заяви підприємств, установ, організацій, 
юридичних і фізичних осіб, виконавчих комітетів та звернення громадян з 
питань благоустрою, що належать до його посадових функцій.

2.7 Бере участь у розробленні нормативних та організаційно- 
методичних документів. Опрацьовує дозвільно - погоджувальну 
документацію на тимчасове порушення благоустрою і його відновлення, а 
також перевіряє стан справ на місцях виконання робіт. Узагальнює 
результати контролю, готує інформацію про результати цієї роботи. Готує 
пропозиції керівництву з питань поліпшення благоустрою та зовнішнього 
дизайну району.

2.8 Не допускати у своїй діяльності порушень закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції».

2.9 Дотримується вимог правил і інструкцій з охорони праці, 
пожежної безпеки. Виконує окремі доручення начальника (ЗАСТУПНИКА) 
відділу.

З.Права.

3.1 Представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої 
влади з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у контролі 
(перевірці) дотримання законодавства у сфері благоустрою підприємствами, 
установами та організаціями різних форм власності згідно чинного 
законодавства.

3.2 Готувати запити на отримання відповідної статистичної 
інформації та інших даних від державних органів влади та органів місцевого



релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, 
необхідних для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо 
вдосконалення роботи свого відділу.

^Відповідальність.

4.1 Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання 
посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки 
державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну 
службу та її проходженням.

4.2 Несе відповідальність за вчинення дій і порушень передбачених 
Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і 
протидії корупції».

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

5.1 Надає необхідну методичну допомогу співробітникам у 
виконанні завдань, доручень.

5.2 Координує свою роботу з іншими структурними підрозділами 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, комунальними 
підприємствами району та Департаментом міського благоустрою та 
збереження природного середовища Київської міської державної 
адміністрації. Здійснює оперативний зв’язок з різними органами виконавчої 
влади.
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