ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управлшня бущвництва
ПОДШЬСЬКО! раионно! В М1СТ1 Киев1
держ авно'^^ш н 1страци
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ПОСАДОВА 1НСТРУКЦ1Я
1. Загальна шформащя

Посада
Найменування структурного пщроздшу1
Найменування самостшного структурного
пщроздшу1
Посада безпосереднього кер1вника
Посада кер1вника самостшного
структурного ПЩрОЗДШу1

Категория посади
державно! служби
Головний спещал1ст

В

Вщщл каштального буд 1вництва та
реконструкцп
Управлшня буд 1вництва
Заступник начальник Управлшня начальник в1ддшу
Начальник Управлшня

2. Мета посади
Здшснюе роботу економ1чного та юридичного напрямку у сфер! д!яльност 1 Управлшня

3. Основш посадов! обов'язки
1

2
3

4

5
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Готуе пропозицп до програм економ 1чного 1 сощального розвитку м. Киева та
проекпв мюцевого бюджету 1 надання Тх на розгляд до Кшвсько! мюько!
державно! адмшютрацп.
Розробляе швестицшш пропозицп до проекту Програми економ 1чного 1 сощального
розвитку м. Киева в частиш каштальних вкладень.
Готуе проекта розпоряджень Кшвсько! мюько! державно! адмшютрацп та рпнень
КШВСЬКО! МЮЬКО! раДИ 3 питань Щ О П О в 'я З а Ш 3 Д1ЯЛЬНЮТЮ В1ДЦ1ЛУ каштального
бущвництва та реконструкцп управлшня бущвництва.
Оргашзовуе в межах сво!х повноважень передачу в експлуатащю об'екпв, що
будуються за замовленням управлшня буд1вництва П одтьсько! районно! в м1сп
Киев 1 державно!- адмшютрацп.
Звггуе про х1д виконання проектних, буд1вельних роб1т начальнику управлшня
бущвництва та заступнику начальника управлшня - начальнику в1дщлу каштального
бущвництва та реконструкцп.
Координуе:
- заходи щодо оргашзаци буд1вництва та реконструкцп об'ект1в, замовником яких
е управлшня бущвництва Подшьсько! районно! в М1СТ1 Киев 1 державно!
адмшютрацп;
- шдготовку шдрядних договор1в на буД1ВНИЦТВО об'еКТ1В, що будуються за
замовленням управлшня бущвництва Подшьсько! районно! в мют1 Киев 1
державно! адмшютрацп.
Бере участь у шдготовщ проекпв договор!в з науково-техшчними, проектними та

Погоджено

Тетяна КВАШУК

Заступник начальник Управлшняначальник вщдшу

(1м'я та пр1звище)
(дата)

(посада безпосереднього кер1вника)

Начальник

Руслан ПИСАРУК

вш дш у

(посада кер1вника самостШного
структурного пщроздшу)4

(ПЩПИС)

(1м'я та пр1звище)
(дата)

Свгтлана МЕЛЬНИК

Головний спещалют
(посада кер1вника служби
управл1ння персоналом)

(ПЩПИС)

(1м'я та щшвище)
(дата)

3 посадовою шструкщею ознайомлений(на)
(П1ДПИС)

(дата)

(1м'я та пр1звище)

1Зазначаеться за наявност1.

2

Зазначаеться за потреби.

3 Зазначаеться, якщо безпосереднш кер1вник не е кер1вником державноТ служби в державному орган1.
4 Зазначаеться, якщо безпосередн!Й кергвник не е кер1вником самосийного структурного пщроздшу.

