ПОДIЛЪСЬКА РАЙОННА в MicTi ки€вI

дЕржАвнА АдIиIнIстрАцIя
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Про затвердження Положення
про управлiння булiвництва
ПодiльськоТ районноТ в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрачii

Вiдповiдно до законiв Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii> (iз
змiнами), <Про державну службуu (iз змiнами), постанови Кабiнету VIiHicTpiB
Украiни вiд 26.09.20|2 j\b 887 кПро затвердження Типового положення про
структурний пiдроздiл мiсцевоi державноТ адмiнiстрацii> (i. змiнами),
розпоряджень Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд
06.1 |.2020 J\Ъ 81 8 <Про затвердження структури, чисельностi керiвництва та
структурних пiдроздi.пiв ПодiльськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ>, вiд 04.12.2020 j\Ъ 9|2 кПро заходи, пов'язанi iз змiною
структури Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>:

.

Затвер дити Положення про управлiння булiвництва ПодiльськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii, що додаеться.
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2.

Визнати таким, lцо втратило чиннiсть розпорядження Подiльсъкоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii вiд 24.09.2020 j\b 691 ,,Про
затвердження Положення про Управлiння капiтального булiвництва,
архiтектури та землекористування ПодiльськоТ районноI в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацiТ)
.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ПодiльськоТ районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
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положення
про управлiння будiвництва
ПодiльоькоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
1. Управлiння будiвництва ПодiльськоТ районноТ в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii е структурним пiдроздiлом Подiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii.
2. Управлiння будiвництва пiдпорядковане заступнику голови вiдповiдно
до Тимчасового розподiлу обов'язкiв мiж головою ПодiльськоТ районноТ в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ, першим заступником голови, заступниками
голови, керiвником апарату та заступником керiвника апарату ПодiльськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ.
З. Управлiння будiвництва у своiй дiяльностi керуеться Конститучiею
УкраТни та Законами УкраТни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, нормативно-правовими актами вiдповiдних MiHicTepcTB та вiдомств,
рiшеннями КиТвськоТ мiськоi ради, розпорядженнями КиТвськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiстрацiТ, розпорядженнями ПодiльськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, регламентом Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiТ, цим Положенням та iншими нормативними актами.
4. Основним завданнrIм Управлiння будiвництва е сприrIння у забезпеченнi
реалiзацiТ державноi полiтики та завдань шJutхом виконання повноважень
замовника у сферi архiтектури, землекористуваннrI, капiтального будiвництва,
реконструкцiТ, реставрацiI, вiдновленнrl та капiтального ремонry житлових
будинкiв, об'ектiв освiти, охорони здоров'я, зв'язку, тронспорту, торгiвлi,
коN/tун€tпьного, кульryрно-побутового та iншого призначеннrI за рахунок
бЮДжеТНих коштiв та заJryrчених коштiв iHBecTopa вiдповiдно до Програми

економiчного i соцiально розвитку MicTa Киева та Подiльського району.
5. Управлiння будiвництва виконуе TaKi завдання:
галузi будiвництва,
5.1. Сприяе реалiзацii державноТ полiтики
архiтектури та землекористування;
5.2. Проводить KoHKypcHi торги на закупiвлю ToBapiB, робiт та послуг, в
межах делегованих йому повноважень, з метою ефективного використання
бюджетних коштiв, спрямованих на проектування, будiвництво, реконструкцiю,
реставрацiю, вiдновлення та капiтапьний ремонт об'сктiв;
5.3. Сприяе застосуванню ефективних проектних рiшень, про|ресивноi
технологii, матерiалiв, конструкцiй та ycTaTKyBaHHrI, передових методiв органiзацiТ
виробництва, що вiдповiдають HoBiTHiM досягненнrIм науки i технiки, а також
суIасним вимогам до якiсного рiвня архiтектури та мiстобудування;
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5.4. Здiйснюе контроль вiдповiдноi документацii пiдрядних органiзацiй
щодо забезпечення ними якостi виконаних будiвельних робiт;
5.5. Органiзовус р€lзом з iншими учасниками iнвестицiйного процесу
введення об'ектiв в експлуатацiю у TepMiH, передбачений проектною
документацiею i договором, вiдповiдно до затвердженого проекту;
5.6. Сприяе реалiзацiТ державноi полiтики у сферi мiстобудування,
архiтектури та регулювання земельних вiдносин на територiТ району;
5.7 . Сприяе у забезпеченнi, в межах своIх повноважень, затвердження в
установленому порядку мiстобудiвноТ документацiТ на територii району;
5.8. Коорлинус дiяльнiсть суб'ектiв мiстобудування щодо комплексного
розвитку територiТ району, полiпшення його архiтектурного вигляду у межах
своТх повноваженъ;

5.9. Забезпечуе виконання функцiй замовника на

будiвництво,
реконструкцiю, реставрацiю, капiтальний ремонт об'ектiв соцiальноi сфери
комун€Lпьноi власностi на територiТ Подiльського району у вiдповiдностi до
Програми економiчного i соцiально розвитку MicTa Киева;
5. 10. Складае перелiк проектiв будiвництва, забезпечус оформлення
дозвiльноТ та проектноТ документацii у порядку передбаченому законодавством;
5.1
Забезпечуе будiвництво об'ектiв вiдповiдно
проектноТ
документацii, укладених договорiв, затверджених планiв асигнувань.
б. Здiйснюе заходи щодо планування будiвництва:
6.1. У встановлений TepMiH готуе та подае на розгляд головi районноi
державноi адмiнiстрацiI, до Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiвсъкоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) у
встановленому порядку iнвестицiйнi пропозицii щодо включення будiвельних
робiт у роздiл асигнувань на фiнансування капiтальних вкладень Програми
економiчного i соцiального розвитку м. Киева на наступнi роки;
6.2. Готуе пропозицii з питань розвитку будiвництва в Подiльському
районi та подае ik до КиТвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ;
6.З. Готуе за встановленим порядком титули будов (об'ектiв) та подае ik
на затвердження згiдно чинного порядку.
7. За дорученням Подiльоькоi районноi MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiТ у межах свосТ компетенцii:
7 .|. Сприяе органам мiсцевоi виконавчоТ влади у вирiшеннi питань
соцiально-економiчного розвитку району;
7.2. Розробляе на ocHoBi пропозицiТ структурних пiдроздiлiв мiсцевих
органiв виконавчоi влади поточнi перспективнi програми капiтального
будiвництва та ре€Llliзуе державну полiтику у галlузi будiвництва;
7 .З. Сприяс у виконаннi завдань з будiвництва та реконструкцii житлових
будинкiв, об'ектiв побутового призначення, культури, зв'язку, транспорту,
торгiвлi, комун€lJIьного господарства.
8. Здiйснюе заходи щодо проектуваннrI об'ектiв:
8.1. Укладае з проектними органiзацiями договори на розробку проектноТ
документацii та здiйснення ними авторського нагляду за будiвництвом,
реставрацiею, реконструкцiею та ремонтом;
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8.2. Передае у встановленi термiни проектним органiзацiям завдання на
проектуваннrI, вихiднi данi та iншi документи, необхiднi для виконання
проектних та пошукових робiт та розробки проектно-кошторисноТ
документацii;
8.3. Приймае i перевiряе комплектнiсть та якiсть одержаноТ вiд проектних
органiзацiй проектноТ та iншоТ документацiТ, погоджуе i затверджуе iT у
встановленому порядку та передас булiвельним органiзацiям.
9. Укладае з будiвельними органiзацiями договори та угоди на
будiвництво, реставрацiю, реконструкцiю та ремонт об'ектiв, визначае i
погоджуе разом з пiдрядними органiзацiями, вiдповiдно до дiючих документiв,
BapTicTb булiвництва, реставрацiю, реконструкцiю та ремонт об'ектiв.
10. Органiзовус забезпечення будiвництва технологiчним, енергетичним,
електротехнiчним та iншим устаткуванням, апаратурою, матерiалами,
постачання яких, за договорами покладено на замовника.
1 1. Передае пiдряднiй органiзацii будiвельний майданчик, устаткування,
що пiдлягае монтажу, апаратуру i матерiали, забезпечення якими покJIадено на
замовника.
12. Органiзовуе технiчний нагляд за будiвництвом, реставрацiею,
реконструкцiею та ремонтом об'сктiв, якi фiнансуються за рахунок бюджетних
коштiв та iнших джерел фiнансування, не заборонених законодавством та
контроль за вiдповiднiстю обсягу i якостi виконаних робiт згiдно з проектами,
технiчними умовами, стандартами та iншими нормативними актами, що дiють
на територiТ УкраТни.
13. Узгоджуе вартiстъ матерiшrьно-технiчних pecypciB та iнших витрат
пiдрядних органiзацiй в процесi будiвництва, реставрацii, реконструкцii та
ремонту об'ектiв.
|4. Сприяе погодженi з вiдповiдними органiзацiями встановлення
вантажопiдйомних пристроiЪ, устаткування та апаратiв, що працюють пiд
тиском, забезпечуе випробування вказаних технiчних засобiв.
15. Сприяе в органiзацii виконання пусконапагоджув€tльних робiт i
пiдготовчих робiт, пов'язаних iз здачею об'ектiв в експлуатацiю.
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16. Органiзовуе роботу KoMicii, при виконанi Управлiнням функцiй
замовника, яка визначае готовнiсть об'ектiв будiвництва, реставрацiТ,

реконструкцii та ремонту до експлуатацiТ, забезпечуе комiсiю необхiдними для
роботи документами та бере участь в ii роботi.
17. Здiйснюс приймання-передачу вiд пiдрядних органiзацiй за
вiдповiдним актом законсервованих або припинених будiвництвом чи
збереження, та вносить
реконструкцiею об'ектiв, вживас заходи для

пропозицiТ

ix

щодо подапьшого використання об'ектiв

незавершеного
будiвництва.
18. Надае у визначенi термiни, в установленому порядку, вiдповiдним
органам звiтнiсть з ycix видiв дiяльностi за затвердженими формами.
19. Здiйснюе [epeBipKy та затвердження документiв, наданих до сплати

пiдрядними органiзацiями, постач€Lпьниками, проектними

та

iншими

4

органiзацiями, пов'язаними
наданням послуг.
2О. Сприяс з€tлученню

з

виконанням робiт, поставкою продукцii та

|рошових коштiв юридичних та фiзичних осiб на
будiвництво, реставрацiю, реконструкцiю та ремонт об'ектiв у порядку,
встановленому законодавством Украiни.
2I. Власними або з€tлученими силами органiзовуе технiчний нагляд за
об'ектами булiвництва, замовником яких виступас Подiльська районна в MicTi
Киевi державна адмiнiстрацiя.
22. Розглядае та органiзовуе пiдготовку висновкiв з технiко-економiчних
обцрунтувань, iнвестицiйних проектiв та програм у сферi будiвництва,
реставрацiТ, реконструкцiТ, ремонту та використання земель Подiльського
району.

2З. Сприяе

впровадженню

у

капiтапъне будiвництво, реставрацiю,

реконструкцiю, ремонт та благоустрiй району прогресивних технiчних рiшень.
24. Розглядае пропозицiТ, заяви i скарги громадян, пiдприемств, установ,
органiзацiй з питань, що вiдносятся до компетенцii Управлiння вiдповiдно до
Законiв Украiни "Про звернення громадян", "Про доступ до публiчноi
iнформацiТ", "Про захист персонаIIъних ik даних" та вживае заходи по усуненню
порушень, недолiкiв.
25. Опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв УкраТни.
26. Забезпечуе доступ до публiчноТ iнформацiТ, розпорядником якоi BiH е.
27. Забезпечуе захист персонапьних даних.
28. Органiзовуе роботу укомплектування, зберiгання, облiку та
використання архiвних документiв.
29. Забезпечуе у межах своТх повноважень реалiзацiю державноТ полiтики
стосовно захисту iнформацiТ з обмеженим доступом.
30. Бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних
трудових спорiв (конфлiктiв).
31. Сприяе iнформуванню населення, через засоби масовоi iнформацii про
розроблення та реалiзацiю мiстобудiвних програм на територiТ району.
32. Готуе пропозицiI за cBoiM напрямом дiяльностi до програм соцiальноекономiчного розвитку району та проектiв мiсцевого бюджету та подае ix на
розгляд до Подiлъськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ.
33. Подас до ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
та .Щепартаменту мiстобудування та архiтектури виконавчого органу Киiвськоi
мiськоI ради (КиiвськоТ мiськоi державноi адмiнiстрацiТ) пропозицiТ щодо
розмiщення i будiвництва житлово-цивiльних, комуншIьних, промислових та
iнших об'ектiв, створення iнженерноТ i транспортноi iнфраструктури.
З4. Розглядае пропозицii суб'ектiв мiстобудування щодо визначення

з

територiй, вибору, передачi (викупу), вилученню земельних дiлянок для
мiстоб}дiвних потреб, перспективного розвитку територiй згiдно з
мiстобудiвною документацiею та подае до Щепартаменту земельних pecypciB
виконавчого органу КиТвськоi мiоькоi ради (КиТськоi мiськоI державноТ
адмiнiстрацii) та Подiльськоi районноi в MicTi Киевi держадмiнiстрацiТ висновки
з цих питань.
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5. Розглядас проекти пропозицiй

розмiщення, будiвництва,
реконструкцii, перепланування, перепрофiлювання будiвель i спорУД
3

житлового, соцiально-побутового та виробничого призначення, розташованих в
Подiльському районi.
З6. Розгляд&е, в межах своеi компетенцii, питання розмiщення та
apxiTeKTypHi рiшення об'ектiв районноi iнфраструктури, благоустрою,
монумент€uIьно-декоративного мистецтва, зовнiшньоi реклами.
З7. Систематизуе матерiали по будiвництву, реконструкцiI житлових
булинкiв на територiТ Подiльського району.
38. Бере участь у роботi по прийняттю в екстrлуатацiю закiнчених
булiвництвом об'ектiв за необхiднiстю та в межах компетенцiТ.
39. Проводить наради з питань будiвництва, реконструкцiТ, проектування
та землекористування.
40. Готуе проекти розпоряджень районноТ в MicTi Киевi держадмiнiстрацii
з питань мiстобудування, архiтектури та землеустрою.
4I. При виконаннi покладених на нього завдань, взаемодiе з iншими
пiдроздiлами КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацii та районноi державноi
органами мiсцевого
адмiнiстрацii, представницькими органами
органiзацiями,
також пiдприемствами, установами
самоврядування,
об'еднаннями громадян.
42. Здiйснюс бухгалтерський, оперативниtа та статистичний облiк, складае

а

та

й

та lrодас до вiдповiдних органiв звiтнiсть з ycix видiв дiяльностi згiдно

з

затвердженими формами та термiнами.
43. Управлiння будiвництва мае право:

4З.I. Залучати спецiалiстiв iнших пiдроздiлiв районноi

державноi

адмiнiстрацii, пiдприсмств, установ й органiзацiй, об'еднань громадян (за
погодженням з ikнiми керiвниками) дп" розгляду питань, що н€lJIежать до його

компетенцii;
4З.2. Запитувати в установленому порядку вiд iнших пiдроздiлiв районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств,
установ й органiзацiй iнформацiю, документи та iншi матерiали, а вiд мiсцевих
органiв державноТ статистики - безоплатно статистичнi данi, необхiднi для
виконаннrI покладених на нього завдань;
43.З. Скликати в установленому порядку наради з питань, що напежатъ до
його компетенцiТ;
4З.4. Представляти iнтереси Подiльськоi районноТ в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiТ в судових органах за окремим дорученням голови;
4З.5. Розlrоряджатися коштами, передбаченими
зведеному

в

кошторисному розрахунку на виконання основних завдань та функцiТ
замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису,
розмiр коштiв, що передбаченi в зведеному кошторисному розрахунку на
утримання служби замовника, визначасться у вiдподностi з нормативами, якi
встановлюються MiHicTepcTBoM регiонального розвитку будiвництва та
житлово-комунаJIьного господарства Украiни. Змiна норм вiдрахування, що по
об'ективним причинам вiдрiзняються вiд затверджених, погоджуються i

6

затверджуються головою Подiльською районною в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii;
4З.6. Здiйснювати розрахунки по cBoiM зобов'язанням з юридичними та
безготiвковiй формi через районне управлiння
фiзичними особами
Щержавного казначейства УкраiЪи;
4З.7 . Пред'являти за необхiднiстю претензii пiдрядникам, постач€Lllьникам
та iншим органiзацiям щодо стягнення неустойок (штрафiв, пенi) за невиконанi
роботи та не дотримання умов договорiв.
44. Управлiння будiвництва очолюе начальник (керiвник державноI
служби), який призначаеться на посаду звiльняеться з посади головою
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii згiдно iз
ПодiльськоТ районноТ
законодавством про державну службу за погодженням виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii).
45. Начапьник (керiвник державноi служби) мае заступника - начапьника
вiддiлу капiталlьного будiвництва та реконструкцii, який призначаеться на
посаду та звiльняеться з посади вiдповiдно до законодавства про державIry
службу;
46. Нач€шьник (керiвник державноi служби):
46.|. Призначае на посади та звiльнrlе з посад у порядку передбаченому
законодавством про державну службу, прецiвникiв Управлiння, присвоюс
iM ранги державних службовцiв, встановлюе заохочення та притягнення До
дисциплiнарноi вiдповiдалlьностi;
46.2. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстrо Управлiння будiвництва, несе
вiдповiдалlьнiсть за виконаннrI покJIадених на Управлiння будiвництва завданъ,
визначае рiвенъ вiдповiдалrьностi працiвникiв;
46.3. Надае пропозицii щодо штатного розпису, фо"ду оплати працi
працiвникiв Управлiння будiвництва у порядку, встановленому законодавством
;,
Украiни;
.
ч
?
46.4. Надае головi райдержадмiнiстрацii пропозицii про збiльшеннrl або
скороченнrI штату i чисельностi в з€шежностi вiд змiни обсяry робiт;
46.5. Забезпечуе дотримання працiвниками Управлiння будiвництва
правил внутрiшнього трудового розпорядку та виконавськоi дисциплiни ;
46.6. Видае в межах своеТ компетенцii нак€}зи, органiзовуе i контролюе Тх
виконання;
46.7. Розробляе Положення про Управлiння будiвництва;
46.8. Затверджуе посадовi iнструкцiТ працiвникiв Управлiння будiвницtва

в

в

i

i

46.9. За дор)ченням голови ПодiльськоТ районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii дiе вiд iMeHi Управлiння будiвництва
представляе його в
пiдприемствах, установах та судах рiзних iнстанцiй;

i

46.10. Укладае договори, видае доручення, вiдкривае

у

вlддlленl

начейства рахунки Управлiння будiвництва;
46.LI. Забезпечуе оперативнiсть в роботi i належну службову дисциплiну
в Управлiннi будiвництва;
46.12. Може входити до скJIаду колегii райдержадмiнiстрацii;
каз
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46.13. Начальник (керiвник державноТ служби)

Подiлъського району;

-

е головним apxiTeKTopoM

46.I4. На посаду начаllьника (керiвника державноТ

служби)

призначаеться особа вiдповiдно до законодавства про державну службу.
47. Начальник (керiвник державноТ служби) е розпорядником коштiв
бюджету, згiдно з бюджетним законодавством виконуе TaKi функцiТ:
47.|. Розробляс плани дiялъностi Управлiння будiвництва вiдповiдно до

завданъ та функцiй, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з
необхiдностi досягнення конкретних результатiв за рахунок бюджетних коштiв;
47.2. Розробляе на пiдставi планiв дiяльностi проект кошторисiв та
бюджетнi запити i подае ik мiсцевому фiнансовому органу;
47.З. Органiзовуе ефективну фiнансово-господарсъку дiяльнiсть
Управлiння;
47.4. Несе вiдповiдальнiсть за цiльове та ефективне використання
бюджетних коштiв згiдно до лiмiтноТ довiдки про бюджетнi асигнування,
забеспечуе складання проекту кошторису, плану асигнувань та надае на
затвердження до Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
пiсля погодження у мiсцевому фiнансовому органi.
Працiвники Управлiння будiвництва несуть персональну
невиконання або ненаJIежне виконання службових
вiдповiдальнiсть за
обов'язкiв, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з
проходження державноi служби згiдно Закону Украiни "Про державну службу".
49. Управлiння будiвництва утримуеться за рахунок коштiв бюджету.
50. Граничну чисельнiстъ, фо"д оплати працi працiвникiв Управлiння
будiвництва та видатки на ix утримання визначас голова ПодiльськоТ районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в межах видiлених асигнувань.
51. Кошторис доходiв i видаткiв, штатний розпис Управлiння будiвництва
затверджуе голова ПодiльсъкоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
пiсля попередньоТ ik експертизи в районному фiнансовому управлiннi.
52. Управлiння будiвництва е юридичною особою, виступае вiд свого
iMeHi в судi, мае самостiйний баланс, гербову печатку зi cBoiМ найменуванням,
штампи, бланки, реестрацiйнi та особовi рахунки в органах .Щержавного

48.

казначейства.
5З. Управлiно будiвництва е розпорядником бюджетних коштiв в межах
своеi компетенцii, Управлiння взаемодiс з iншими структурними пiдроздiлами
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.
54. Реорганiзацiя, лiквiдацiя, злиття Управлiння будiвництва здiйснюеться
вiдповiдно до чинного законадавства.
55. Змiни та доповнення до Положення вносяться у порядку, визначеному
законодавством Украiни.

Заступник голови

Микола ЩУБОВИК

