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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
заступника начальника відділу контролю за благоустроєм 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

1.Професійні та кваліфікаційні вимоги

1.1 Заступник начальника відділу контролю за благоустроєм
відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 
державних службовців повинен мати кваліфікаційний рівень вищу освіту, 
стаж роботи на посадах державного службовця відповідного напряму не 
менше одного року. Заступник начальника відділу контролю за благоустроєм 
призначається на посаду та звільняється з посади головою районної 
державної адміністрації в установленому порядку. Безпосереднім керівником 
заступника начальника є начальник відділу контролю за благоустроєм. 
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 
Київської міської ради від 25.12.08р. №1051/1051(зі змінами та 
доповненнями), цим положенням.

, нормативні документи, що стосуються державної служби, Київської міської 
та районної в 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, форми та методи роботи із засобами масової 
інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та 
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відпо
відні програмні засоби; державну мову на рівні ділового спілкування та 
застосування.

обов’язки виконує головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм 
Поляков П. Ю.

1.2 Повинен знати Конституцію України; акти законодавства,

1.3 На період відсутності заступника начальника відділу його



2.Завдання та обов’язки.

2.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих 
йому начальником відділу повноважень. У разі відсутності керівника відділу 
виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань 
щодо участі у реалізації державної політики у сфері благоустрою з питань, 
що належать до його компетенції.

2.2 Бере участь у розробці проектів нормативних актів, окремих 
положень комплексних програм з питань благоустрою у межах наданих 
повноважень. Готує пропозиції керівництву з питань поліпшення 
благоустрою та зовнішнього дизайну району.

2.3 Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції 
розвитку сфери благоустрою, вносить пропозиції щодо усунення негативних 
і закріплення позитивних тенденцій.

2.4 Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд 
працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських 
об'єднань, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб з питань 
благоустрою, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних 
рішень з питань, що належать до його компетенції.

2.5 Приймає особисту участь у вирішенні питань благоустрою в 
особливо важливих випадках, при підготовці та проведенні державних і 
загальноміських заходів; здійснює систематичні перевірки стану справ на 
місцях; запрошує до відділу посадових та фізичних осіб для з’ясування 
питань, пов’язаних з порушенням правил благоустрою утримання об’єктів 
району.

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

2.7 Забезпечує контроль за виконанням розпоряджень голови 
райдержадміністрації та найбільш важливих доручень керівництва. Здійснює 
роботу із захисту державних таємниць та контроль за веденням діловодства, 
збереженням документів у відповідності з чинним законодавством.

2.8 У межах наданих повноважень контролює стан трудової та 
виконавчої дисципліни. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу 
законодавства України з питань державної служби. Чітко та вчасно виконує 
доручення начальника відділу.

2.9 Не допускати у своїй діяльності та діяльності відділу порушень 
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

З.Права.

3.1 За дорученням представляти відділ у структурних підрозділах 
інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

3.2 Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, 
підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень.



встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від 
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських 
об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що 
стосуються діяльності відділу.

3.3 Здійснювати перевірку підприємств, установ, організацій згідно з 
чинним законодавством у межах наданих повноважень.

3.4 Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної 
державної адміністрації, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою 
їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.5 Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати 
відповіді на них. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

4.Відповідальність.

4.1 Несе відповідальність за неналежне 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. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.
5.2 Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні 

завдань, покладених на відділ, керуючись чинним законодавством.
5.3 Організовує взаємодію відділу 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.
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