
 
 
 

 
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
 09.01.2019                                                                                            № 5 

 
 

Про затвердження Положення про 
сектор інфраструктури, житлово-
комунального господарства та 
будівництва Миргородської 
районної державної адміністрації  
 
 

Відповідно до статей 6, 13, 20, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 
року № 889-VIII, статей 3, 39, 41 Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо окремих питань проходження державної служби»,  
Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної 
адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
вересня 2012 року № 887 (із змінами), Методичних рекомендацій з розроблення 
положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та 
будівництва місцевої державної адміністрації, затверджених наказом 
Міністерства регіонального розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  
господарства України  від 26 листопада 2012 року № 587: 

1. Затвердити Положення про сектор інфраструктури, житлово-
комунального господарства та будівництва Миргородської районної державної 
адміністрації (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 
райдержадміністрації від 01.03.2013 № 45 «Про     затвердження Положення 
про сектор інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
будівництва районної державної адміністрації». 

 
 
 
           Голова 
 районної державної 
       адміністрації               Ю. КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
Миргородської районної 
державної адміністрації 

    09.01.2019   №  5 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про сектор інфраструктури, житлово-комунального 
 господарства та будівництва Миргородської  

районної державної адміністрації 
 

1. Сектор інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
будівництва Миргородської районної державної адміністрації (далі - сектор) 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. Сектор підпорядкований голові райдержадміністрації, а також 
підзвітний і підконтрольний Департаменту будівництва, містобудування і 
архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної 
державної адміністрації, Управлінню інфраструктури Полтавської обласної 
державної адміністрації. 

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
Мінрегіонбуду, Міністерства інфраструктури України, інших центральних 
органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної 
державних адміністрацій, рішеннями голів обласної та районної рад, а також 
цим Положенням. 

4. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації державної 
політики на території району у сферах транспорту, розвитку транспортної та 
дорожньої інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
будівництва. 

5. Сектор 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 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; 
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3) здійснює державний контроль за виконанням транспортного 
законодавства, додержанням правил транспортного обслуговування згідно з 
повноваженнями, визначеними законами України; 

4) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету; 
5) розробляє і здійснює заходи щодо покращення інвестиційного та 

інноваційного клімату району у сферах транспорту і дорожнього господарства; 
6) надає пропозиції щодо розроблення та забезпечує виконання програм 

економічного і соціального розвитку району, державних і регіональних програм 
розвитку у відповідній галузі; 

7) здійснює підготовку пропозицій щодо реформування і розвитку сфер 
транспорту, дорожнього господарства; 

8) розробляє і подає пропозиції щодо: 
вдосконалення маршрутної мережі приміських автобусних маршрутів, що 

не виходять за межі території району; 
укладання договорів про організацію перевезення пасажирів на 

приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 
межі території району, між Миргородською районною адміністрацією та 
автомобільними перевізниками всіх форм власності; 

затвердження розкладів маршруту на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі території району 

проведення перевірки дотримання автомобільними перевізниками умов 
договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом; 

розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури; 
9)  складає акти щодо порушень умов договорів про організацію 

перевезень пасажирів автомобільним транспортом та вносить пропозиції щодо 
вжиття відповідних заходів; 

10)  розробляє, подає пропозиції щодо об’єктів конкурсу з перевезення 
пасажирів та організовує проведення конкурсів з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за 
межі території району, відповідно до вимог законодавства України; 

11)  здійснює спільно з відповідними органами замір відстані, обстеження 
доріг та дорожніх об’єктів, на підставі якого складається акт про готовність 
автобусного маршруту до відкриття; 

12)  забезпечує проведення спільно з відповідними органами перевірку 
технічного стану транспортних засобів, які пропонуються для використання на 
маршрутах та заявлені на участь у конкурсі з перевезення пасажирів; 

13)  сприяє забезпеченню доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів 
транспорту та транспортної інфраструктури; 

14)  сприяє забезпеченню безкоштовного проїзду пільгових категорій 
громадян згідно з чинним законодавством; 

15)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові 
райдержадміністрації; 

16)  надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу з 
питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у 
галузі житлово-комунального господарства, транспорту та будівництва; 
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17)  проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на 
житлово-комунальні послуги; 

18)  надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів 
житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за 
надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції підрозділу; 

19)  здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та 
водовідведення, теплопостачання, благоустрою населених пунктів, поводження 
з твердими побутовими відходами; 

20)  організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на 
забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий 
період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і 
ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період; 

21)  інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених 
пунктів; 

22)  забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації 
щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері 
благоустрою населених пунктів; 

23)  бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: 
будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного 
житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських 
забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації 
проектів розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі 
визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою); 

24)  розробляє проекти розпоряджень голови районної державної 
адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових 
актів з питань реалізації галузевих повноважень; 

25) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови 
райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними 
розробниками яких є інші структурні підрозділи; 

26) бере участь в опрацюванні проектів нормативно - правових актів, 
розроблених іншими органами виконавчої влади за дорученням керівництва 
райдержадміністрації; 

27) бере участь у підготовці звітів голови Миргородської районної 
державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради; 

28) розглядає в установленому законодавством порядку в межах 
компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, вживає 
відповідних заходів для вирішення порушених ними питань; 

29)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 
депутатів відповідних місцевих рад; 

30)  постійно інформує населення про стан здійснення визначених 
законом повноважень; 

31)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є; 
32)  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 
33)  забезпечує захист персональних даних; 
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34)  здійснює інші передбачені законом повноваження. 
6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що 

визначені, 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 до компетенції сектору. 

7. Сектор 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. Сектор очолює завідувач, 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 та житлово-комунального господарства 
Полтавської обласної державної адміністрації, Управлінням інфраструктури 
Полтавської обласної державної адміністрації  в установленому законодавством 
порядку. 

9. Завідувач сектору: 
1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 
праці в ньому; 

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про 
сектор; 

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє 
обов’язки між ними; 

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи райдержадміністрації; 
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5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи сектору; 

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених 
на сектор 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 сектору та розробляє проекти відповідних рішень; 
9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 
10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами райдержадміністрації, Полтавської 
облдержадміністрації, 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 сектору; 

12) подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо 
присвоєння рангів державних службовців сектору, їх заохочення та 
притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

13) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

14) здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 
10. Державні службовці сектору призначаються і звільняються посади 

керівником апарату райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства 
про державну службу.  

Працівники сектору у своїй діяльності керуються Положенням про сектор 
та посадовими інструкціями.  

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору 
визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних 
призначень. 

12. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова 
райдержадміністрації за пропозиціями завідувача сектору відповідно до 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 р № 228. 

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

 
 
Завідувач сектору інфраструктури, 
житлово – комунального господарства  
та будівництва райдержадміністрації                                                  Н.В.Перевай 


