
 

 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

06.02.2020 м. Миргород                 № 30 

 

  

Про затвердження Положення про 

відділ житлово-комунального        

господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та  

цивільного захисту Миргородської    

районної   державної  адміністрації 

 

 

Відповідно до статей 6,13, 20,39 Закону України   «Про  місцеві  державні  

адміністрації», Типового положення про структурний пiдроздiл мiсцевої     

державної   адмiнiстрацiї,     затвердженого  постановою   Кабiнету Мiнiстрiв    

України   вiд  26   вересня   2012   року   № 887,   на   виконання розпорядження  

голови   Миргородської  районної  державної   адмiнiстрацiї  від 25 листопада 

2019 року  № 201 «Про оптимізацію структури районної державної 

адміністрації» (із змінами): 

         1. Затвердити  Положення про відділ житлово-комунального господарства,  

містобудування,    архітектури, інфраструктури та цивільного захисту          

Миргородської районної державної адміністрації (додається).     

2. Визнати   такими,   що   втратили   чинність,   розпорядження   голови 

районної державної адміністрації  від 05 лютого 2019 року № 26 «Про              

затвердження положення про сектор містобудування, архітектури та з питань 

цивільного захисту районної державної адміністрації»,  від 9 січня 2019 року    

№ 5 «Про затвердження Положення про сектор інфраструктури, житлово-

комунального господарства та будівництва Миргородської районної державної 

адміністрації». 

 

 

 

 

Виконувач обовʼязків 

голови                                                                                 Віктор ФЕСЕНКО 

                                                                                                 
 

 

 

 



                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Миргородської районної  

державної адміністрації 

    06.02.2020   № 30  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту Миргородської  

районної державної  адміністрації 

 

1. Відділ    житлово-комунального    господарства,     містобудування,    

архітектури,  інфраструктури   та   цивільного   захисту Миргородської            

районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом      

районної     державної    адміністрації    (далі – райдержадміністрація),   що   

утворюється   головою  райдержадміністрації,     входить    до    її   складу   і   в   

межах   відповідної  адміністративно - територіальної одиниці забезпечує        

виконання покладених на цей підрозділ завдань. 

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також              

підзвітний і підконтрольний Департаменту будівництва, містобудування і       

архітектури, Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами, Управлінню  житлово-комунального 

господарства та енергоефективності, Управлінню інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної державної адміністрації. 

3. Відділ  у   своїй діяльності  керується Конституцією та законами      

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінрегіонбуду, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, інших 

центральних  органів  виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та 

районної державних адміністрацій, рішеннями голів обласної та районної рад, а 

також цим Положенням. 

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної         

політики   у   сфері   містобудування,   архітектури,    житлово-комунального 

господарства,  інфраструктури  та  забезпечення  реалізації  у  межах               

законодавства  на  території району державної політики у сфері цивільного     

захисту. 

5. Відділ  відповідно  до  визначених  галузевих  повноважень  виконує  

такі завдання: 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних 

органів   виконавчої   влади,   розпоряджень  та доручень  голів  Полтавської 

обласної    державної   адміністрації,   Миргородської   районної   державної 

адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією; 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів  

фізичних та юридичних осіб; 
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3) надає адміністративні послуги; 

4)  здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами,        

установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених     

повноважень; 

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного  розвитку у сфері             

містобудування та архітектури у межах району та вживає заходів щодо         

усунення недоліків; 

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку району; 

7)  вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету; 

8)  забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних 

коштів; 

9)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку; 

      10) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації; 

      11)  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів,             

розроблених іншими органами виконавчої влади; 

       12)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови                   

райдержадміністрації,       проектів       наказів     керівника     апарату             

райдержадміністрації,     проектів     нормативно-правових     актів,    головними 

розробниками яких є інші структурні підрозділи; 

        13) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх       

розгляду на сесії відповідної місцевої ради; 

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами                

інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові                                   

райдержадміністрації; 

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

16) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів,                   

меморандумів,  протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх 

повноважень; 

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення          

громадян; 

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та            

депутатів відповідних місцевих рад; 

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є; 

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом      

повноважень; 

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну        

допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів         

виконавчої влади; 

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого                        

самоврядування; 

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та                

використання архівних документів; 

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики      

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 
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25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних     

трудових спорів (конфліктів); 

26) забезпечує захист персональних даних; 

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження; 

 

У галузі житлово-комунального господарства: 

28) забезпечує  підготовку  пропозицій щодо реформування і розвитку 

сфери транспорту, транспортної та дорожньої інфраструктури, житлово-

комунального господарства та будівництва, спрямованих на виконання законів, 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України і забезпечення        

здійснення заходів щодо їх реалізації; 

29) забезпечує  стабільну  роботу  житлово-комунального  господарства 

району, розробляє систему заходів в умовах надзвичайної ситуації та ліквідації 

її наслідків; 

30) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-

комунального господарства, що перебувають у комунальній власності; 

31) здійснює  відповідно до законодавства  контроль за організацією та 

якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями 

житлово-комунального господарства; 

        32) бере   участь   у   реалізації   державної  політики  щодо  поліпшення 

санітарного   стану   населених  пунктів,  якості   питної води,  технічного  та 

технологічного стану, систем тепло- та водопостачання, розвитку дорожнього 

комплексу,   запобігання    підтопленню населених  пунктів,  ліквідації  його 

наслідків; 

       33) здійснює  делеговані   районною радою функції     управління майном, 

що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району; 

 

У галузі містобудування та архітектури: 

       34) готує (погоджує) рішення щодо планування територій на регіональному 

(схема планування території району) та місцевому рівнях; 

       35) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і               

затвердження схеми планування території району; 

       36)  здійснює моніторинг: 

 реалізації схеми планування території району; 

 стану розроблення, оновлення містобудівної документації на                      

регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району,          

генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні     

плани територій); 

       37) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної                 

документації населених пунктів району; 

38)  внесить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування 

щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів              

населених  пунктів району, іншої містобудівної документації;  

        39) готує пропозицї щодо встановлення режиму забудови територій, 

визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів; 
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40) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної            

документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій    

щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;  

41)  координує діяльність: 

суб'єктів   містобудування   щодо   комплексного    розвитку   територій, 

забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного 

вигляду,     збереження    традиційного    характеру    середовища   і  об’єктів 

архітектурної та   містобудівної спадщини; 

 підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають        

послуги у сфері містобудування та архітектури; 

42)  надає   містобудівні  умови  та  обмеження  забудови   земельної 

ділянки; 

        43) оформляє та надає будівельний паспорт  забудови  земельної   ділянки  

згідно рішення органів місцевого самоврядування; 

        44) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо                   

розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для               

провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів        

району; 

 45) оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності; 

 46) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого                      

самоврядування адреси об’єктам будівництва; 

 47) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території        

району;  

         48) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів, містобудівної документації,                       

топографогеодезичних матеріалів; 

         49) співпрацює  з органами державного архітектурно-будівельного        

контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;  

          50) інформує  населення  про плани  розміщення на території району    

найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних  

комплексів; 

          51)  сприяє  діяльності  місцевих організацій  творчих  спілок  у сфері    

містобудування та архітектури; 

          52) виконує інші   функції    у   сфері   містобудування   та   архітектури,  

визначені  законодавчими та нормативно-правовими актами; 

 

                                        У галузі інфраструктури: 

         53) забезпечує повноваження райдержадміністрації щодо: 

формування   у   приміському   сполученні   мережі  автобусних            

маршрутів загального  користування,  що  не  виходять  за  межі  території       

району  та здійснення у межах повноважень контролю за дотриманням           

законодавства у сфері автомобільного транспорту на території району; 

організації  пасажирських перевезень на приміських автобусних             

маршрутах загального   користування,   що   не   виходять   за   межі  території  

району (внутрішньорайонних маршрутах); 
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         54) організовує   проведення  конкурсів  на  перевезення  пасажирів  на 

міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не 

виходять за межі території району (внутрішньорайонних маршрутах); 

         55) за   результатами   конкурсів   розробляє   договори  на перевезення 

пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які 

не виходять за межі території району (внутрішньорайонних маршрутів); 

         56) вивчає  проблемні  питання на основі всебічного аналізу виробничої 

діяльності  підприємств транспорту та зв’язку, визначає шляхи їх вирішення; 

         57) здійснює   координацію взаємодії  всіх  видів транспорту та зв’язку    

незалежно  від  відомчої  підпорядкованості  та  форми  власності,  упроваджує 

заходи щодо підвищення якості та ефективності роботи систем транспорту та 

зв’язку; 

         58) вивчає  проблемні питання підприємств транспорту та зв’язку щодо 

розвитку  ринку  транспортних  послуг,  удосконалення  мережі  автобусних 

маршрутів загального користування, телекомунікаційних та поштової мереж; 

 

У галузі цивільного захисту: 

        59)  здійснює збір та обмін інформацією у сфері захисту населення і           

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

        60)  розробляє заходи цивільного захисту та запобігає виникненню    над-

звичайних ситуацій на території району і реагування на них; 

        61)  організовує  та   забезпечує   роботу   районної  комісії   з    питань          

техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій  та  спеціальних  

комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій; 

        62)  забезпечує  організацію  і  проведення  аварійно-рятувальних  та інших   

невідкладних   робіт,   а   також   підтримання   громадського   порядку   під   

час   їх   проведення; 

         63) розробляє   та   організовує   виконання    заходів    щодо  забезпечення  

готовності   органів управління та сил територіальної підсистеми до дій за     

призначенням у мирний час і в особливий період; 

         64)  координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб,     

формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту; 

         65) здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації,             

органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також 

оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення      

надзвичайних ситуацій;    забезпечує готовність пунктів управління місцевих 

органів виконавчої влади; 

        66) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування          

районної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та              

забезпечення функціонування; 

        67) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення      

територіальної підсистеми у вищі ступені готовності; 

        68) забезпечує організацію та здійснення визначених законодавством       

заходів радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення 

та  інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій; 
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        69) веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, бере  

участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з      

планування укриття населення у захисних спорудах; 

        70) розглядає проектні документації на будівництво захисних споруд        

цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних 

заходів  цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної           

документації; 

        71) здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації 

населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в          

особливий період), організацію роботи відповідної евакуаційної комісії в        

районі; 

       72) розробляє плани цивільного захисту та заходів щодо запобігання         

виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків; 

        73) здійснює створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних 

резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх 

наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту, для                 

забезпечення    непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також    

проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання 

йому матеріальної та фінансової допомоги; 

        74) організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності 

засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у  прогнозованих 

зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також       

приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки; 

        75) організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на          

територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення  

радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботу з визначення 

радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях; 

        76) розробляє та забезпечує реалізацію районних програм і планів             

заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і     

територій    від    надзвичайних    ситуацій  та  запобігання   їх   виникненню, 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

       77) забезпечує навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, керівників та 

їх   заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і 

здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних    ситуаціях; 

       78) координує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного        

захисту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого                       

самоврядування згідно з адміністративно-територіальним поділом територій, 

сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання              

виникненню надзвичайних  ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

        79) готує голові райдержадміністрації пропозицій щодо: 

        включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і 

функціонування цивільного захисту району; 

        віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику  у  сфері  цивільного  захисту,  а  також суб'єктів господарювання до   

 



7 

категорій з цивільного   захисту та затвердження їх переліку у порядку, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

        оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її         

виникнення; 

        погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за 

участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань 

та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за 

умови присутності цивільного населення, організації під час розроблення та     

виконання  такого плану взаємодії з органами військового управління; 

       розподіл коштів резервного фонду регіонального бюджету для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги 

населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій; 

       80) участь у межах своїх повноважень в: 

       організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

        контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту     

(цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших       

господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій; 

       проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних             

ситуацій; 

       перевірці наявності та утримання в готовності локальних систем раннього      

виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, що підлягають обладнанню             

системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; 

       перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях     

засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного       

захисту; 

        перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми 

до виконання покладених на них завдань; 

        організації та проведенні підготовки органів управління та сил                  

територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у              

надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період; 

 

У галузі захисту довкілля та енергетики: 

         81) виконує повноваження з питань екології та природних ресурсів; 

         82) виконує повноваження у сфері енергетики; 

         83) виконує повноваження у сфері земельних відносин; 

         84) сприяє     поліпшенню     екологічного     стану    виробництва    та 

природоохоронної діяльності в районі; 

         85) у    межах   своїх   повноважень   сприяє   розвитку   виробництва   і 

використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії; 

          86) сприяє  впровадженню ресурсо та енергозберігаючих технологій; 

          87) сприяє збереженню і раціональному використанню землі;  

 

У галузі економіки: 

 88) розробляє проект стратегії розвитку району та плану заходів щодо її 

реалізації,     забезпечує     координацію     виконання     стратегічних    завдань  
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економічного    і    соціального    розвитку,    здійснює    моніторинг   та   аналіз 

ефективності державної регіональної політики; 

 89) готує   пропозиції  до  проектів прогнозів  економічного і соціального 

розвитку     району     на     середньо - та    короткостроковий   період  і  програм 

економічного,   соціального   розвитку,   інших   цільових   програм,  забезпечує 

координацію  виконання  завдань,  визначених  цими  програмами,  на території 

району; 

        90) розробляє  програму  економічного  і  соціального розвитку району  та 

прогнозні    макроекономічні    показники   на   коротко- та   середньостроковий 

періоди   співпрацюючи   зі структурними підрозділами райдержадміністрації, а 

також   координує  діяльність  структурних  підрозділів  райдержадміністрації  з 

зазначених питань;  

        91) розробляє проекти районних цільових програм з питань, що належать 

до  повноважень  відділу,  а  також  бере  участь  у  розробці  проектів обласних 

цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;   

        92) забезпечує  контроль  за  виконанням  показників  щорічної  програми 

економічного і соціального розвитку району; 

        93) здійснює моніторинг ходу реалізації реформ; 

        94) формує  за  пропозицією  суб’єктів управління перелік об’єктів, які не 

використовуються та можуть бути запропоновані до оренди;  

         95) розробляє    районну    програму    розвитку    малого    та   середнього 

підприємництва та проводить моніторинг її виконання; 

         96) забезпечує   реалізацію   державної   регуляторної   політики   в  сфері 

господарської діяльності; 

         97) аналізує    стан    ціноутворення    у    відповідних    сферах    цінового 

регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району; 

         98) здійснює   інформаційно – просвітницьку,   організаційну,   методичну 

підтримку    в   процесі   формування   об’єднаних   територіальних   громад,   їх 

подальшої функціональної діяльності; 

         99) погоджує    плани    соціально-економічного    розвитку,    стратегічні 

програми   та   проекти   місцевого   розвитку,   що   можуть   реалізовуватися за 

рахунок коштів об’єднаних територіальних громад; 

        100) здійснює    організацію    роботи    з    моніторингу   стану   виконання 

інвестиційних    програм    і    проектів,   регіонального   розвитку,   що   можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 

         101) готує       спільно       з       іншими       структурними       підрозділами   

райдержадміністрації    звіти    щодо    реалізації    регіональних    інвестиційних 

проектів, які здійснюються на території району; 

         102) сприяє організації проведення заходів презентаційно-

комунікаційного характеру; 

         103) готує    пропозиції    щодо:    погодження    інвестиційних   проектів  у 

пріоритетних галузях економіки; надання за рахунок коштів місцевого бюджету 

державної   підтримки    суб'єктам    інвестиційної   діяльності,   які   реалізують 

інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки; 

         104) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними 

підрозділами    участь    підприємств    та    організацій   району   у   виставково-

ярмаркових заходах. 
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        6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, визначених 

цим Положенням, має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших        

структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого                     

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні 

для виконання покладених на нього завдань; 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 

спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),       

представників громадських об’єднань (за згодою); 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення        

роботи райдержадміністрації у відповідній галузі; 

4) користуватись   в  установленому   порядку  інформаційними  базами 

органів    виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та              

конференції з питань, що належать компетенції відділу. 

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах                  

повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом         

райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними 

органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також 

підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для    

провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності 

одержання і передачі  інформації, необхідної для належного     виконання       

покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється 

з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про 

державну     службу    за    погодженням    з    Департаментом    будівництва,  

містобудування  і  архітектури , Департаментом  з  питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, Управлінням  

житлово-комунального  господарства  та  енергоефективності,  Управлінням 

інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

        Начальник відділу відповідно до статті 14 Закону України «Про                 

архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором  району.  

У межах закону начальник відділу може здійснювати творчу діяльність,       

пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території,          

проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на          

території його адміністративної діяльності. 

        9. Начальник відділу: 

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 

праці в ньому; 

        2) подає  на  затвердження  голові райдержадміністрації Положення про 

відділ; 
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3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє 

обов’язки між ними; 

4) планує  роботу відділу,  вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи райдержадміністрації; 

5) вживає заходів шодо удосконалення організації та підвищення           

ефективності   роботи відділу; 

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених 

на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи; 

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації; 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що 

належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень; 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими                  

структурними підрозділами райдержадміністрації, міністерствами,   іншими 

центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва     

райдержадміністрації; 

11) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців відділу; 

12) подає  керівнику  апарату  райдержадміністрації  пропозиції  щодо  

присвоєння рангів державних службовців відділу, їх заохочення та притягнення 

до дисциплінарної відповідальності; 

13) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

14) здійснює інші повноваження, визначені законом; 

15) видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого 

характеру, організовує контроль за їх виконанням. Готує проекти розпоряджень 

голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру. 

10. Державні  службовці  відділу призначаються і звільняються посади 

керівником апарату райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства 

про державну службу.  

Працівники відділу у своїй діяльності керуються Положенням про відділ 

та посадовими інструкціями.  

11. Граничну   чисельність,   фонд   оплати   праці  працівників  відділу 

визначає   голова  райдержадміністрації  у  межах  відповідних  бюджетних 

призначень. 

12. Штатний    розпис    та    кошторис    відділу    затверджує   голова 

райдержадміністрації  за  пропозиціями  начальника  відділу  відповідно  до 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2002 року № 228. 

13. Відділ не є юридичною особою та не має самостійного балансу. 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                Лілія ПРИЙМАЧУК 
 


