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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
начальника відділу контролю за благоустроєм 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

1.Загальні положення
1.1 На посаду начальника відділу призначається особа, яка 

відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». 
Начальник відділу контролю за благоустроєм призначається на посаду і 
звільняється з посади головою Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, за погодженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та директора Департаменту 
міського благоустрою та збереження природного середовища. 
Безпосереднім керівником начальника є перший заступник голови 
райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 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.

1.2 Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства; 
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.

1.3 На період відсутності начальника відділу контролю за 
благоустроєм, його обов’язки виконує заступник начальника відділу 
контролю за благоустроєм.

2.3авдання та обов'язки.
2.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе відповідальність за 

результати його діяльності, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює 
та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань 
щодо реалізації державної політики у сфері благоустрою. Визначає ступінь 
відповідальності заступника начальника відділу, інших працівників.



Погоджує та подає на затвердження голові Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації положення про відділ контролю за 
благоустроєм та посадові інструкції працівників відділу.

2.2 Готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, 
організовує та контролює їх виконання. Забезпечує узагальнення інформації з 
питань благоустрою, аналітичних матеріалів, планових показників. Готує 
пропозиції керівництву з питань поліпшення благоустрою та зовнішнього 
дизайну району. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з 
іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, службами району.

2.3 Контролює у межах своєї компетенції дотримання на 
підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень міської та 
районної державних адміністрацій у сфері благоустрою на території району, 
аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та 
закріплення позитивних тенденцій. При виявленні порушень правил 
благоустрою складає протоколи про адміністративні правопорушення на 
посадових та фізичних осіб, надає приписи і доручення.

2.4 Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні 
покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством. Приймає 
особисту участь у вирішенні питань благоустрою в особливо важливих 
випадках, при підготовці та проведенні державних і загальноміських заходів, 
здійснює систематичні об’їзди території району з метою перевірки стану бла
гоустрою. Подає на вимогу керівництва матеріали аналізу роботи відділу.

2.5 Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний 
розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, 
громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб за 
напрямом діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних 
рішень. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та 
виконавчої дисципліни. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення 
організації роботи відділу.

2.6 Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внут
рішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державної 
таємниці у відповідності з чинним законодавством.

2.7 Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства 
України з питань державної служби . Чітко та вчасно виконує доручення 
керівництва райдержадміністрації стосовно благоустрою та зовнішнього 
дизайну району.

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

2.9 Керує розробкою перспективних і поточних планів роботи 
відділу, підписує їх та подає на затвердження заступнику голови за 
розподілом обов’язків, контролює та складає звіт про їх виконання. 
Представляє відділ з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

З.Права.
3.1 Представляти відділ на колегіях районної та міської державних 

адміністрацій, інших колегіальних зборах, які проводяться керівництвом 
державної адміністрації. За дорученням представляти відділ у структурних



підрозділах інших органів виконавчої влади з питанв, що належать до його 
компетенції.

3.2 Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, 
підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. 
У 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 стану благоустрою територій під
приємств, 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 компетенції відділу . 
Скликати та проводити наради з питань, що стосуються діяльності відділу.

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

3.6 Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та 
контролює їх роботу. Подає пропозиції керівництву районної державної 
адміністрації про призначення на посади, звільнення з посадка переміщення 
працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання 
стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

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 Координує взаємодію відділу з іншими структурними 

підрозділами Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
комунальними підприємствами району . та Департаментом міського 
благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

5.2 Здійснює організаційне забезпечення роботи відділу, вирішує в 
межах своєї компетенції питання забезпечення його необхідними для роботи


