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ДХЯЛЬНОСТХ1

2. Мета посади
Здшснення реалхзаци державно! полггаки у галузх буд 1вництва, арххгектури та
землекористування та забезпечення виконання функций замовника на будхвництво,
реконструкцхю, реставрашхо, капхтальний ремонт об'ектхв социально! сфери комунальио!
власносп на територх! Подхльськохо району у вщповхдностх до Програми економмвого 1
содхального розвитку мхста Киева
3. Основш посадов! обов'язки
Забезпечення будхвництва об ’еюпв вщйов!дно до проектно! документаци,
укладених договоров, затверджених планов асигнувань.
__________ ______
;
Здшснення заходхв щодо плапування будхвництва:
- гпдготовка та подання на розгляд голов! районно! державно! адмгшстращ!, до
Департаменту економки та швестицхй виконавчого органу Кшвсько! мюько! ради
(Кихвсько! мхсько! державно! адмшхстращ!) у встановленому порядку швеститай-ш
прошзицН щодо включения будхвельних робхт у роздал асигнувань на фшансування
каштальних вкладень Програми економхчного 1 социального розвитку м. Киева на
В1ДПОВ1ДШ роки;
- пхдгртовка пропозицхй з питань розвитку будхвництва в Подхльському районх та
подае IX до Кишськох мкько! державно! адмшютрацц.___________________________
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ЗдШсрешя заходов щодо проектування об’екгпв: •
- укладання з проектними оргашзащями договор!® на розробку проектно!
документацй та здшснення ними авторського нагляду за буд1вництвом, реставращею,
реконструкщею та ремонтом;
- передача у встановлеш термши проектним оргашзащям завдання на проектування,
вихщш д а т та шип документа, веобзодш для виконання проектних та пошукових
роб!т та розробки проектно-кошторисно! документаци;
-приймання 1 перев 1рка комплектное^ та якоеп одержано! в!д проектних оргашзацш
проектно! та шшо! документаци, погоджуе 1 затверджус п у встановленому порядку
та передав будщельним оргашзащям;
-укладання з буд 1вельними оргашзащями договоров та угод на буд1вництво,
реставрацию, реконструкцш та ремонт об'ектхв, в!дпов1дно до чинного законодавства;
- передача ищряднш оргашзщи буд1велышй майданчик, устагкування, що шдлягае
монтажу, апаратуру 1 матер1али, забезпечення якими покладено на замовника;
сприяння у погоджеш з в1дпов1дними оргашзащями встановлення
вантажошдйомних пристроТв, устагкування та апараив, що працюють пщ тиском,
забезпечуе випробування вказаних техшчних засоб!в.
4 Оргашзащя техничного нагляду за будАвництвом, реставращею, реконструкщею та
ремонтом об'ектав, вщповщно до чинного законодавства, як! фшансуються зарахунок
бюджетних конгпв та шших джерёл фшансування, не заборонених законодавством
та контроль за вщповщшетю обсягу 1 якосп виконаних роб!т згщно з проектами,
гехшчними умовами, стандартами та шшими нормативними актами, що д1ють на
територй УкраТни.
5 Розроблення плашв д 1яльност1 Управлшня вщповщно до завдань та функщй,
визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхщйост! досягненпя
конкре гних результатов за рахунок бюджетних коштхв.
6 Оргашзащя ефективноеп фшансово-господарську д 1яльност1 Управлщня.
7 Видае в межах свое! комиетенцЙ накази, оргашзовуе \ контролюе !х виконання.
8 Без доручення д к вщ хмеш Управлшня 1 представляе його в шдприемствах, установах
та оргашзашях.
■ ,
9 На час В1дсутност1 начальника Управлшня (кер1вника державно'1 служби) його
обов'язки виконуе заступник начальника Управлщня - начальник В1ддшу
каппального буд1вництва та реконструкцй.
10 Начальник Управлшня (кергвник державно!' служби) - е головним архитектором
Подщьського району.

4. П рава2 (кр1м передбачених статтею 7 Закону УкраТни "Про державну службу")
1) Скликатив установленому порядку наради з питань, що належать дойого
компетенцй.
2) Розпоряджатися коштами, передбаченими в зведеному кошторисному розрахунку на
виконання осиовних завдань та функцй замовника, в межах затвердженого в
установленому порядку кошторису.
3) ЗдШсшовати розрахунки по свош зобов’язанням з юридичними та фЬичними
особами в безгопвковш форм 1 через районне управлшня Державного казначейства
Украши.
4) Пред’являти за необхщшстю претензп шдрядникам, постачальникам та шшим
оргашзащям щодо стягнення неус гойок (штрафов, пен:) за невиконат робота та не
дотримашш умрв договор1в.
5) Входити до сюгаду колегЙ райдержадмшютрацй.
6) Представляти штереси Подщьсько'! районно’! в м1сп Киев1 державно!' адмшгстрацй в
судових органах за окремим дорученням голови.____________________________________

5. Зовшшня службова комушкашя2
Мвдстерством регионального розвитку, буд1вництва та житлово-комунального
господарства Украши
Департаментом мютобудування та архйектури
Департаментом будшництва та житлового забезпечення
Департаментом економши та швестицш; Департаментом мюько го благоустрою та
збереження природного середовища
Департаментом фшаиЫв; Департаментом транспортно! шфраст{)уктури
КО 'Институт Генерального плану м. Киева", комунальними пщ]триемствами
6. Вимоги до компетентност1
Управлшня оперативтстю в робота 1 належно'1 службовог дисциплши в Управлшш
Оргаигзащя ефективно'1 фщансово-госиодарсько! д1яльност1 Управлгння
Управлшня конфликтами.

Погоджено
Заступник голови

Микола ДУБОВИК
Ом'я та пр1звише)

(шдпис)

(посада кер1вника еамостШного
структурного 1ПДрОЗД1Лу)4

Начальник управлшня персоналом
(посада керхвника служби
управления персоналом)

(хм'я та прзвище)

1нна БАХТ1ЯРОВА
(шдпис)

({м'я та прдзвшце)

трукщею ошайомлений(на)
Ж
(Ш ДПИС) . :

&/.

Руслан ПИСАРУК
Ом'я та пр^звише)

1 Зазначаеться за наявносп.
Зазначаеться за потреби...............................................................................................
3 Зазначаеться, якщо безпосереднШ кер^вник не е кер1вником державно! служби в державному органа.
4 Зазначаеться, якщо безпосереднй кер1вник не е керхвником самостШного структурного иадроздшу.

