
ЗАТВЕРДЖУЮ^
Начальник Управляли бущвництва 
ПОДШЬСЬКО! ЙаЙОЙНО! В М1СТ1 Киев1
державно! нютрацп

Р. ПИСАРУК
(Ш ДП И С)

"О / " року

ПОСАДОВА 1НСТРУКЦ1Я

1. Загальна шформащя
Категор1я посади 
державно!' служби

Б
Посада Начальник в1дщлу

Найменування структурного шдроздшу1 Вщдш архпектури та землекористування

Найменування самостийного структурного 
шдроздшу1

Управлшня бущвництва

Посада безпосереднього кер1вника Начальник Управлшня

Посада кер1вника самостшного 
структурного П1 дроздшу1

“

2. Мета посади

Забезпечення реал1заци державноУ полпики у сфер1 мютобудування та архпектури на 
територп району__________________________________________________ _________________

3. Основш посадов! обов'язки

1 Розгляд проекпв розмщення та архггектурних р1шень об’екпв районноУ 
шфраструктури, благоустрою, монументально 1 декоративного мистецтв, зовшшньоУ 
реклами, бущвництва садових та приватних будинюв, перепланування, 
перепрофшювання бущвель, примщень та споруд житлового, сощально-побутового 
та виробничого призначення.

2 Розгляд, в межах наданих повноважень, пропозицш суб’екпв мктобудування щодо 
визначення територш, вибору, надання (викупу), вилученню земельних д1лянок для 
мютобущвних потреб, перспективного розвитку територш згщно з мютобущвною 
документащею.

3 Розгляд, в межах свое!' компетенщУ, питания розмщення та архпектурш р1шення 
об’екпв районноУ шфраструктури благоустрою, монументально-декоративного 
мистецтва, зовшшньоУ реклами.

4 Розгляд, проекпв конкретних об’екпв архпектури 1 подавати висновки щодо Ух 
затвердження начальнику управлшня бущвництва ПодшьськоУ районноУ в мюп Киев1 
державноУ адмшютращ'У.

5 Координування:
- виконання на територп' району проектно-вишукувальних робп у сферг 
мютобудування;
- хщ каштального бущвництва в райош та брати участь у робон приймальних комюш 
по прийманню в експлуатащю об’екпв;
- Х1Д бущвництва об’екпв житлового, цившьного та комунального призначення.

6 Сприяе:



6. Вимоги до компетентносп

Управлшня оргашзащею роботи 
Управлшня конфлктами 
Делегування завдань 
Прийняття ефективних р1шень

Погоджено
Начальник Управлшня

•2
(посада безпосереднього кер1вника)

Руслан ПИСАРУК 
(1м'я та пр!звище) (дата)

(посада кер1вника самостШного 
структурного шдроздшу)4

Головний спещагпст 
(посада кер1вника служби 
управлшня персоналом)

(шдпис) (1м'я та пр!звище) (дата)

Св1тлана МЕЛЬНИК ______
(1м'я та прозвище) (дата)

3 посадовою шструкщею ознайомлений(на)

(П Щ П И С) (дата) (1м'я та щмзвище)

1 Зазначаеться за наявность 
Зазначаеться за потреби.
Зазначаеться, якщо безпосередшй кергвник не е кер1вником державно'1 служби в державному оргаш. 
Зазначаеться, якщо безпосередшй кер!вник не е кер1вником самостшного структурного пщрозд1лу.


