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ПОСАДОВА 1НСТРУКЦ1Я
1. Загальна шформащя

Посада

Категор 1я посади
державно! служби
Г оловний спещалют

Найменування структурного ш д р о зд ту 1

Вщцш архггектури та землекористування

Найменування самостшного структурного

Управлшня буд 1вництва

В

ПЩрОЗДШу1

Посада безпосереднього кер 1вника

Начальник В1ддшу

Посада кер 1вника самостшного
структурного шдроздшу1

Начальник Управлшня

2. Мета посади
Розгляд, в межах наданих повноважень, пропозици суб'екпв мютобудування щодо
визначення територш, вибору, надання (викупу), вилученню земельних д1лянок для
мютобущвних потреб, перспективного розвитку територш зпдно з мютобуд 1вною
документащею___________ __________________________________________________________
3. Основш посадов! обов'язки
1

2
3

4
5

Розгляд, в межах свой’ компетенцп, питания розм щ ення та арх1тектурш р1шення
об'екпв районно-! шфраструктури благоустрою, монументально-декоративного
мистецтва, зовшшнын реклами.
Координування виконання на територй району проектно-вишукувальних роб1т у
сфер1 мютобудування.
Сприяння впровадженню у проектах об'екпв арх 1тектури прогресивних
арх 1тектурно-планувальних, конструктивних та шженерно-техшчних р 1шень, що
забезпечують ресурсозбереження.
Координування еташв бущвництва об'екпв житлового, цившьного та комунального
призначення.
Здшснення методично! допомоги шдприемствам, оргашзащям, управлшням району
3 ПИТанЬ, ЩО ПОВ'язаШ 3 Д1ЯЛЬНЮТЮ В1ДЦШ у.
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Забезпечення своечасного розгляду заяв, звернень 1 скарг громадян, шших суб'екпв
мютобудування з питань, що належать до його компетенцп, та вживання вщповщних
заход1в.
Вщповщальшсть за стан виконання контрольних документов та службово’!
кореспонденцп
На час в1дсутност1 начальника В1дщлу розглядае заяви про присвоения поштових
адрес, направляв листи - обгрунтування щодо можливосп присвоения (вщмови в
присвоены) поштово! адреси, готуе проекти розпоряджень про присвоения поштовоУ

9

адреси.
На час в1дсутност1 головного спещалюта по
функц1онування програмного забезпечення АКМ
документооб1гу АСКОД виконуе його обов'язки.

забезпеченню своечасного
Са11сеп1;г та електронного

4. Права2 (кр1м передбачених статтею 7 Закону Украши "Про державну службу")
1 Запитувати В1Д шдприемств та оргашзацш, в 1дщл 1в та служб райдержадмшютрацп
необхццп матер1али для виконання завдань покладених на вщщл;
2. Вносити пропозици начальнику управлшня бущвництва та начальнику в1дщлу
архггектури та землекористування управлшня бущвництва, зпдно 31 своТми обов’язками;
3. Представляти вщщл за дорученнями начальника управлшня бущвництва та начальника
вщщлу арх 1тектури та землекористування управлшня бущвництва;
4. Користуватись вс1ею наявною у райдержадм1н1страцп 1нформац1ею та матер1алами,
необх 1дними для виконання посадових обов'язюв.
5. Зовн 1шня службова комунжащя2
М 1Н1стерством розвитку громад та територш Украши;
Департаментом мгстобудування та арх 1тектури;
Департаментом земельних ресурс1в;
Департаментом бущвництва та житлового забезпечення;
Департаментом економжи та швестицш;
Департаментом м 1ського благоустрою та збереження природного середовища;
Департаментом фшанс1в;
Департаментом транспортно'11 нфраструктури;
КО «1нститут Генерального плану м. Киева»,
Комунальними пщприемствами.___________________________________________
6. Вимоги до компетентности
Самоорган 1зац 1я та самост 1Йн1сть в робот1
В1ДПОВ1ДаЛЬН1СТЬ

Доброчесн1сть
Досягнення результат 1в
Якюне виконання поставлених завдань
ТеХН1ЧН1 вмшня
Погоджено
Начальник В1лл 1лу
(посада безпосереднього керхвника )3

(пщ пис)

/

Оксана РЕУТОВА
(1м'я та пр1звище)
(дата)

Начальник управлшня

Руслан ПИСАРУК

(посада кер1вника сам остш ного

(пщпис)

(1м'я та щлзвище)

структурного пщ роздш у )4

(дата)

Головний спец1ал1ст _

Св1тлана МЕЛЬНИК

(посада кер1вника служби
управл1ння персоналом)

(1м'я та пр1звище)
(дата)

3 посадовою шструкщею ознайомлений(на)
(шдпис)

1 Зазначаеться за наявност1.
2
Зазначаеться за потреби.

(дата)

(1м'я та пр!звище)

