ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник упраВлшня бущвництва
ПОДШЬСЬКО! раЙ 0 Н Н 0 1 В М1СТ1 КиеВ1

державноШ^шютрацп
__ Руслан ПИСАРУК
(Ш ДПИС)

року

ПОСАДОВА 1НСТРУКЦ1Я
1. Загальна шформащя

Посада

Категор1я посади
державно! служби
Головний спещалют

Найменування структурного шдроздшу1

Вщщл архгтектури та землекористування

Найменування самостшного структурного

Управлшня бущвництва

В

П Щ рО ЗД Ш у1

Посада безпосереднього кергвника

Начальник вщдшу

Посада кер1вника самостшного
структурного шдроздшу1

Начальник Управлшня

2. Мета посади
Здшснення роботи у сфер! бущвництва та державних закутвель
3. Основш посадов! обов'язки
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

Складання р1чного плану закушвель та здшсиюе його висв1тлення.
Подготовка та розгляд документацп щодо проведения процедури закушвлг
Перев1рка та анагиз пропозицш поданих учасниками закушвель.
Висв1тлення необхщно! документацп пов'язано1 з процедурою закутвт.
Надання роз'яснення, вщповцц на запитання потенцшних учаснишв, учасниюв
процедури закушвель.
Перев1рка складання акпв готовносп об'екта до експлуатаци, акт1в приймання
виконаних робгг на вщповщшсть обсягам робгг зафксованих у локальних
кошторисах договору шдрядниив та на вщповщшсть проектних р1шень за об'ектом
замовником яких е управлшня бущвництва Подшьсько1 районио! в мйгп Киев1
державно! адмш1страцЙ.
Координування заход1в щодо оргашзацй бущвництва та реконструкцп об'екпв,
замовником яких е управления бущвництва Подшьсько! районно! в мют1 Киев1
державно'! адмш1страцЙ.
Забезпечення своечасноТ обробки та анал1з техшчно! документацп бущвництва та
реконструкцп об'ект1в на територп Подгльського району.
Анал1з змш до техшчного завдання на виконання проектно-кошторисно!
документацп.
Забезпечення в установленому порядку своечасного розгляду звернень 1 скарг
громадян, що належать до його компетенцп.

4 . Права2 (кр!м передбачених статтею 7 Закону Украши "Про державну службу")

1. Вносите пропозицй начальнику управлшня бущвництвата заступнику начальника
управлшня - начальнику в1дщлу каттального бущвництва та реконструкцп управления
бущвництва, ЗГ1ДНО 31 своши обов'язками;
2. Користуватись вс1ею наявною у райдержадмшютрацп шформащею та матер1алами,
необхщними для виконання посацових обов'язюв;
3. Представляти вщщл за дорученнями начальника управлшня бущвництва та заступника
начальника управлшня - начальника в1дщлу каи1тального буд1вництва та реконструкцп
управлшня бущвництва;
4. Брата участь у нарадах, на яких розглядаються питания, що вщносяться до його
компетенцп;
5. Зовн1шня службова комунжац1я2
М1н1стерством розвитку громад та територш Украши;
Департаментом м1стобудування та арх1тектури;
Департаментом земельних ресурс1в;
Департаментом бущвництва та житлового забезпечення;
Департаментом економки та швестицш;
Департаментом мюького благоустрою та збереження природного середовища;
Департаментом фшанав;
Департаментом транспортно1 шфраструктури;
Департаментом комунально!' власност! м. Киева__________________________
6. Вимоги до компетентност!

(посада кер1вника самостгйного
структурного пщроздшу)4

(П1ДПИС)

(1м'я та пр!звище)
(дата)

Головний спец1ал1ст

Св1тлана МЕЛЬНИК

(посада кер1вника служби
управл!ння персоналом)

(пщпис)

(1м'я та пр1звище)
(дата)

3 посадовою шструкщею ознайомлений(на)
(шдпис)

(дата)

(1м'я та пр1звище)

Зазначаеться за наявност!.
Зазначаеться за потреби.
Зазначаеться, якщо безпосереднШ кер1вник не е кер1вником державно!' служби в державному оргаш.
Зазначаеться, якщо безпосереднШ кер1вник не е кер1вником самост1йного структурного п1дрозд1лу.

