
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управлшня буд1вництва 
П 0 Д1ЛЬСЬК01 П а Й Ф р ю !  В М1СТ1 Ки€В1 
державно! адщщстращ!

Руслан ПИСАРУК
(Ш ДПИС)

" О  У ' ^ ^ ^ року

ПОСАДОВА 1НСТРУКЦ1Я

1. Загальна шформащя
Категор1я посади 
державно! служби

Б

Посада Заступник начальника Управлшня- 
начальник в1дщлу

Найменування структурного пщроздАлу1 Вщщл каштального бущвництва та 
реконструкцп

Найменування самостшного структурного 
пщроздшу1

Управлшня буд1вництва Подшьсько! 
районно! в М1СТ1 Киев1 державно! 
адмшютраци

Посада безпосереднього кер1вника Начальник Управлшня

Посада кер1вника самостшного 
структурного П Ц ф О ЗД Ш у1

“

Посада особи, яка здшснюе координащю
Д1ЯЛЬНОСТ11

2. Мета посади

Здшснення реал1зацй державно! пол1тики у галуз1 буд1вництва, арх1тектури та 
землекористування та забезпечення виконання функцш замовника на бущвництво, 
реконструкщю, реставращю, каштальний ремонт об'екпв сощально! сфери комунально! 
власност1 на територи Подшьського району у в1дпов1дност1 до Програми економ1чного 1 
сощального розвитку мюта Киева

3. Основш посадов! обов'язки

1 Здшснення оргашзацшно! роботи щодо проведения торпв (тендер1в) на бущвництво, 
укладання з шдрядними оргашзащями договор1в на виконання бущвельно- 
монтажних робгг на об’екти, що будуються за замовленням Подшьсько! районно! в 
МЮТ1 Киев1 державно! адмшютраци

2 Оргашзащя роботи щодо проходження проектами буд1вництва комплексно! 
державно! експертизи об’екпв, що будуються за замовленням Подшьсько! районно! 
в М1СТ1 Киев1 державно! адмшютраци

3 Проведения роботи ПО ШДГОТОВЦ1 ПЩ рЯДНИХ договор1в на буЩ ВНИЦТВО о б ’в К П В , що 
будуються за замовленням Подшьсько! державно! адмшютраци

4 Оргашзащя прийняття збудованих, за замовленням Подшьсько! районно! в мюта 
Киев1 державно! адмшютраци; об’екпв в експлуатащю та передачу !х на баланс 
експлуатуючим оргашзащям.



Ор1ентащя на професшний розвиток

Руслан ПИСАРУК ______
(ш 'я та пр1звище)

(дата)

(ш 'я та пр1звище)
(дата)

Св1тлана МЕЛЬНИК ______
(1м'я та пр1звище)

(дата)

3 посадовою щструкщею ознайомлений(на)

(шдпис) (дата) (гм'я та пр1звище)

1 Зазначаеться за наявность
2

Зазначаеться за потреби.
3 Зазначаеться, якщо безпосередшй кер1вник не е кер1вником державно1 служби в державному оргаш.
4 Зазначаеться, якщо безпосередшй кер1вник не е кер1вником самосэтйного структурного п1дроздшу.

Погоджено
Начальник управлшня 

(посада безпосереднього кер1вника)3 (П1ДПИС)

(посада кер1вника самост1Йного 
структурного П1ДрОЗД1Лу)4

Головний спещалют 
(посада кер1вника служби 
управлшня персоналом)

(шдпис)


