
yKPAiH А

виконлвчиЙ орглн киiвськоi MIcbKoi рАди
(киiвськл MlcbKA дЕржАвнА лдмIнtстрлцIя)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -
БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА

нАкАз

ltиlrP л! /r'б

Про затвердження розподiлу обов'язкiв мiж
директором ,Щепартаменту з питань державного
архiтектурно-булiвельного контролю MicTa Кисва
виконавчого органу КиiвськоТ vicbKoT рали
(Киiвськоi MicbKoT лержавноi адмiнiстрачii)

Вiдповiдно до Положення про [епартамент з питань державного
архiтектурно-бу.аiвельного контролю MicTa Киева виконавчого органу КиiЪськоТ
MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), затвердженого

розпорядженням виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi MicbKoi
державноТ адмiнiстрацii) вiд 01.10.20l5 Nо 978, розпорядження виконавчого
органу КиТвськоi MicbKoT рали (Киiвськоi Micbкoi дерхавноТ адмiнiстрацii)
вiд 26.02,2018 М 309 <Про внесення змiн до струкlури ,Щепартаменту з питань
державного архiтектурно-булiвельного контролю MicTa Кисва виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT рали (Киiвськоi MicbKoi лерхавноТ алмiнiстрачii)>

l. Затвердити розполiл обов'язкiв мiж директором .Щепартаменту з

питань державного архiтекryрно-булiвельного контролю MicTa Кисва

u"no"uu"o.o органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi

алмiнiстрачiТ) (лалi -,Щепартамент), його лершим заступником та заступником,

2. Встановити, що у разi вiдсутностi директора ,Щепартаменту його

посадовi обов'язки викону€ перший заступник, у разi вiдсутностl першого

,u.Йп"*u посадовi обов''язки директора покJlадаються I" *:i19,I 
_"._"."лб_I

департаменту вiдповiдно до наказу директора; у разi вlдсутностr першого

,tастчпника його посадовi обов'язки виконус директор,

щ

lr. Киiв
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3. Визнати такимиl що втратили чиннiсть накази ,Щепартаменту
вiд 15.02.20l7 Л! l04 <Про затвердження розподiлу обов'язкiв мiж директором
,Щепартаменry, його засryпником та засryпником директора ,Щепартаменту -
начальником управлiння конlролю за будiвництвом> та вiд 11.10.2017 Л! 667
<Про внесення змiн ло наказу ,Щепартаменту з питань державного apxiTeKrypHo-
будiвельного контолю MicTa Кисва виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали
(КиiЪськоi мiськоi лержавноi адмiяiстрацii) вiд l5.02.20l7 .I!! l04).

4. Контроль за виконанням цього наказу з:lлишаю за собою.

.Щrtректор В, Кузьмевко
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малаtlччк В- М Головний спецiалiст юридичного
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[олаток 1

До наказу !епар,t,аменту з пиl,ань
лер]ка8Ilоtо архirеыrурно-булiвслыlого
контролlо ltлiс,га Кисва виконавчого
opt,aHy Киiвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi
Micl,KoT ttepTtaBHoi алпl iH ic r раuiТ)
вiд 07,05.20l8 Л! 286

|,ol]I l()lll|_,l
сlбrlв'я lKiB rti,,tt,'trtpcKT,tlpoпt J(сtlарr,апtеtt-г1, ] пи,tпяь ]teprкaRltot,o

itpritcttt11llto-б\,(iBc.lыloto liott-l poJIlo rticrl liпсва Rltыоtlilвчоtо орfаll\
KtriBcl,tioi lticbKoi ра.lп (KllTBcbKoi пricbl<oI,lcprкirBB(li ajlitriuicTpaltii),

ii()I,o tlcptlttt]u l!c-tytlItrlKo]ll l,а }ilcT,ylllttllioNl

;Itt JrcK trlp /(crtalr,гilrtctrтl

}_tiiiclltoc Kc1,1iBlttltlTlro J(cltap,tallettгolt з l]иl,аIIь державtlого apxlTeKl,ypIlo-

бу]Lilзе;tьttогtr KoIt,lpo":lIo lticTa Киt,ва викоlIавчого opl,alty Ки'iвськtti лliськоi

1,1lt,ltt (КttiвсыtоТ rticbKoi ,,lep;KltBHoi a.rrriHic,Ipartii) (:la:i - !спарталtсtl,г) 
,ta

llecc псрсоl]аj]ыlу вiдпо вiлаJIьн ic,t,l, за оргаltiзаllilо та рсз)'ль'lати йоlо
.tiя,tt,tltrсгi. зltбсзttс,l1с с,lвореllня llаJlс)iних yrloB прачi у ![errapTar:eH гi.

( ttllяrtotlrc ]а коllгро-'IlоС :tiя:lt,нiсt,l, l()рtl]lич l lo1,o Bi:tлi"t1,. ccKTtlpy

бrtlll:tlcpcbtiilгtr обlIiку ta (lirrattcoBtli :lBi,rtttrcli. вiл.,li,T у iHtllt,ппlartiйrt,l

tl]-lt.tttiзatLititttli 1ltlбоtt,t ta lio]llP()_lto. lо,ltlвIlого cпcttiaticT.r з lIl]l,aIlb

IlcPcoHa]l),. l'олоRпоl'о cttetlililtic,Ia _ч-]lоВноl]ажсНоi особи з IlитаtIь

lаtlобitlttгlя l,а ]}ияI]JIенIIя Kllp1 tluii. якi йом) tj!'З I IосередI ]Ьо

t t i:tttоряjlков) lотt,ся,
Iio()lljl]llt),a ,,1iltltt,ttic'Ib llсршоI,о зас,lуIlника ,llирек'горil !cttap,l;tMettтy ta

]ас I \ lIlllllia ,ll!{рек,rора !cttapTar,tett ly,
']абсзпс,r),с t]икоllаtllIя полоrliень Коttсти,rчrliТ Украiни. закtllliв УкраiIlи.

n,ta,зiB ltрезиJlеttга УкраilIи i пocTatttrB l}epxllBHoi Ради Укрпни, aK,I,iB

ii.бi,,",,,1 
' 
\1irricrpiB YKpaiHrt. rli,l,народttих ,,tоговорitl Украillи, tt,rKa,,iB

\1irriс'гсllс,l'вll 1,1сгiоttа-tыlого розвигку. булiвrrич,гва ,tа жиl,]IовQ-

,,,,a,1,,"-,,,,,':r,,, I-tlc l lo, tapc lBi.t Уt<раiни. наказiв /{cp;KarlHoI aprireKtlptto-

бt_L]lзс:rr,ttоj ittctlcKtLii YKpitittи. рiшсttЬ I{иТвськtli rticbKol pn,lll,

]];lrrrllIl' l,Kclll, l{ttl'Bct,Kotrr Nli(bKOI,o I!лоRи га ро] l Iop,1,1l)Kc llb ltикоtlавчоl,о

,,р,,,,,. IiuTn..,n',ul rlict,Kcli lla;Ltt (Киlвсr,ко'i rticbKtli,tcp;ttaBHcli a:rriHicrpalLii),

l I() !(l7icl I I tя r tpo,) [c,t tai-lTltllctlI. накtlзi в J (сIlаl]тамсIl,гу,

}аilсзгtс,tус в Nlc;,tiax lloBIIo!]il,rccltt, lli,,lt,orовк), llpoeKтiB pilueHl, Киilrсl,кtli

lticl,KoT pa.ltt. р():tпоl]я,'l]l.'сl]ь Ktr'iBcbKtr1,o лliськtrго I,оjlови lа Rикоtlitвчоl,о

u1-'',,,,, K,.'T,'.,,*u'i llicr,Koi рали (КиiвськоТ MicbKoT лсрiкавноi а,лмiltiс,граuii),

}ltllc1l,t,ttlt tlojIo)KclJ]lrI llpo cTplKTl'pHi пi;iроздiли,.![сtlартаuсttt1,

l_.ur,,n_,i 'оa 
обов'язки rli;,K tleplttrrrl зас'I},IlIlпNо\{,цирсктора .l[ellapтaMettг1,,ta

],,,a,,",,,,,n,,un'I j(lll]cl(0,()I)a /[elIapTaпlcHтy. KepiBIIиKalvlLl с'Iру]iГ}'рllпх

]
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Ill,Ll)i),Jjll-]llB lа визначас сlупlнь lx в1,1lповlда,II ьн ос,гl; затверjl)кус пoc;r,lloBl
ir rc грr KtliT tlpitttiBtt ltKiB f{etlap,Ia\lelll,}, ,l а розпо,,tiляс обов'я lки \l iж ltи\l и.
ll1lttзltа,rаr, IIа лосали ,tа звiJlыlя€ з ]lосад у порядку, ttсре;lбачсltому,
,]il |{otI (),rlzt BcTB()Nl, l lpaIL iBH и KiB .I (спlртам cH,l у.
Il1lltiirtac ) Ilc]{iax lIадаI]их по l]Hol}ir]л с Ir ь рiшL,ння lIFo }оохоченllя ,l,a

l]l,, l'l l]t,llllя ]l\l , l и ( l l и l l. I i l lil р н t ;i шi tIloBi,t:rrl.Hocti ttpltuittttипitr
,:[cttlt1l,tartctгг1. якi заiiпrаtо гь |]оса,|Lи l:lcp)iaBHoi с;lу;кби каr,сгорiй <Б> i rrB>.
\]tl;гс Bxo,1r:-t,tt jL() cK.la_,l} ко.tсгii викоttавчоlо оргаlI! l{иiвськtli rIicbb.tlj

рlt.,1и ( l(лlitlсы<ili' п,ticbKtrT jlсржавtlоi aлMirricr partiT),

]ебезtIс,t),с, вIlессIIIIя пролсlзиttiti lIlодо розг_ця/llу lla засi,,lанltях tiолеI i'i
BllliollllBчo1,o оргаlIv I(иiвськоТ lliськоi pa,,tll (КлliвськоТ rticbKoi tep;tiltBttt,i'
a;tujllic,гllattiT) пи,гаIIl,л IlLo IIале)кать до коl'lпсl,еI]Ilij,/[егtартамеtt,Iу, га
, |,it.l||(.,|.\, р,,rро,i.tсttlrя llгоскlilj lji,Illt)lri,,lllи\ гiшснь,
\1r1,1c бра tll },llас,lъ },]асi,,lанllях KljTBcbкoi \1icbкoj ра]tи.
3ltбезttсчуr, по;IlаIlllя lla за,I,t]ерjlх(сIII Iя Киiвському плiському го;lовi проL,кIiв
KollI]ol)иc) Til ]ll,га,tllого роrпису /]'(елартаI\lеl] гу R ]\,1с7ках визнцчеllоl'
l,гillllllIllol'чllcc-,lыloc,l,i га {Dotijt} oll-,Ia,Ilj працi його працiвIlllкiR.
liа tBc1l.,1яtvc tt.llallll робrrги (рiчtti, квар-га.;lьнi) .Щсttар,t,аменту та йоIо
сl|)\,кl\рllих t Ii,,lроз,,ti-,l i в; вllоси1,1, лропозиItii Il(одо формуванttя ttланiв

l]()боlll I]Iittollal]LIoI о орfаl]\ Киiвськtli rlicbKoi ра-,lи (IiиТвськоi rlicbKoi
_ tc1l;ttaBrroi altlliHic r pat ti'i),
l)()]|lоря]L7iilсll,ся коlI1,Iа\]и \, \1cri,ilx ]il tBcp;:l)Kctlo l.o l} ycTallOR.]lct{oi\1)

,,l,|,ч l\\ lillUllt,гll.i} ,l(пill\la\l(,lll_\ la llccc пeгcoIla.l1,Il1 l,i.t,loBi, tl.tbHicTl, lз
ir l li:t t,lltlc в1.1корисl,аIIllя.

Iic1,1lt робttгоtо коьtiсiй-t,а робочих l.pуп /]eltapTatr,tettTy, зal Bcp,Il)l(\,c lIjlal{t,{

ir 1,1lбо t tt,

Зltбсзrtсчlt робо,tу з.,rсlкупtеtt,t-амl.t. якi MatoTb гри(l обмсI(енItя доступу,rto
jK)li\ \1с IIl а,

Il]lilBtl,ttt,t l, осtrбllсгttii прtlйоrt l,роrlаlяtl tа лрс;tс,гlвникiв tориJиrtttих осiб з

lllI l,alll,. ]lK) II1l]]e)Kltl,b .,to пtrвнlr tlaltc tt ь ,/(епарта rtet t гу.

lltбезttсчуспi]tвиtllеttttяква,ri{lirtаrtii;LсржавrIихс]Iужбовцiвf]спаргаlчlсtlту.
З.rii]ctttoc l(огl,]ро-Iь зlt ,:lo гр1.1\l!lнн я rt BtlKollilBcbкoi та с-,I}жбовоj:lисt(иI1_1illll

в ,i[cltlt1,1,1,1rtctt l i.
']ltt]cзttc,tyt з,lLiiiсttсltttя зaxojlitr ttltl,,io заг]обil,аllllя i rlрогидii Kopyrrrli"r.

| , 1,,, r,,,, o1,1 ill,i{:llll1,1l'(,бlllll {l lвеl\ll(llllя\lL Iг(,Ila lян.
'iltбс-зttсчlt .,locl),Il -,к) ttl,б:tiчlrtrТ irrфорлlаrtii. р()tIlОрядIlик()\I якоi С

j |t: ttlt1l tallctt,г,
'i.li,g111.,,11, l{rliltllя laxo liB lu()]lo },lt,\Kol1.1_Iellllя opгattil.rrti'i IJ Лi.LвltlllсIlllЯ

ctIlcK,гttBltoc,t,i l)обо ги JleпapTa]\1etIl v.
'irli гr,t Ilcllc:1 liи'rвським мiськиN,l I'olloBOl() лро I]икоlIаllIIя IlокJадеllих lla

.I(,,,.lI,].l\t-,l,|]:lB'litlll, 1.1 lillBcn,l1ticllи\ п.tltttiB робt,ttt,
I]зlttrro_1it з ttосгiйttttrtи кrlлliсiями KltTtlcbKoi MicbKo'i ра"tи ] lll1l,aIlb.

Bi.lllccctlLlx д() l( о N,l I Icl с ]t tt i'i Лсllар,|,аNlсllIу,
.:(ii Bi.t irIcHi ;'{ettap'rartett-1,1, бсз ;toBipeHocTi, IIрс.llстаl}ляr в \ cTaI ItrB-'lcHo}l\

,,1,ч tbr . [спllr,l1\lall] \ lli.lIItlcиllitч з itlltIиrtи сгп\ьl\рllll\tи tti.lpol,ti,tarltt

i)

)
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I]llко]Iавчого opl.atly КиТвськоi Micbкoi ради (КиiвськоТ MicbKoi лержавtrоi
a:trr il r iс,граl lii), з мiltiстерсгвами, iнtltими центр{Lльними оргаIiами
BttKotlltB,to]' вJlади. орlанами viсlIевого самоврядування. районllими в MicTi
Ktrrtri лерrкавrlими адмiнiс,грацiями, пiдлрисмствами, устаttовами i
tlрt,аlliзацiяrtи в YKpaiHi та за ii'межами, уклалас вiд iMetti !епартаменrу
} ll) lll {,lоl(J|}ори). ви.tlr :oBirrcttocTi,

]7, I)озt:tялаС Kopccttott/(cltltito, яка llадхоJlить до .11спар,[амеllту, та llакладас
Bi tttl,Bi tHi рс Kl ltrrllii' lllO.-lo викоIlання .toKyrlcH гill.

]ll. Рtlзt.tя;tас Bi,,ltloBiдtto 1.1o закоtlодавства:
28,I-сttрави Ilpo пра Boпopylrletlt Iя у сферi мiстобулiвноТ дiяльностi;
iý,) сttрrви ttpll a.Lviltic,lpa гивlli правопорушення.

19, Ili;Lttltcyc:
]9,1.1locTattoBи про llакладеllня rrl,графу за IIравопоруruеriня у сферi

lr i.' tоб1 ,'titrttoi' лiял ы tocr i;

]9.],ltllстанови llpo закри,tl.я слрави про llакладеllIiя штрафу за
I]равоtIор),шсння ), сфсрi NliстобулiRноi дiяJlыlос1 i;

29..l. tltrстаrtови ло справi про ajLMiHicTpa гиstlе праволорушеlIl1я;
]t),.'1,tttlc-l,attoBи 

']ро 
закри гr.я сllрави про а,ltмiнiстра]ивне лравопоруlлення;

]9. j.Irаказtl /[ctlap-гarlc.llrv та органiзовус перевiрку Тх виконання;
]9,(l,,,KlBipcttoc,t i ,llJlя Ilpc,r(cl авtIи It,l ва в cy,Itax iн.гсрссiв flспар,r амсн гу;
.''), ' ' 

, t t. t l t 1.1 tr,'t,., t t t t я I:lя llгове,,lеl|!Iя позlllлllttоло]'tIсрсвiрки:
]9.1],llLltlt,oKtr:ttt. pirtlettltя колliсiй r.a робочих l.pyIl, rlаказl1 Iia Rиконання цих

1-1i ttle H b:

]9,9.вi,rповiлi IIа звсрIIеIJця IlародIlих депу,l.а,l.iR УкраТllи T:t 71с,ttугаtiв
ltttTBcbKoi :rl icbKoi ради;

]().l() Bi.trrtlBi;li rla звсрнснllя ;KiHoK. якиьt Ilрисвосl{о почесlIс -JванlIя

Украiни (Мати-I,сроiня>, irlвалiлiв Великоi Вiтчизняноi Вiйни, Героiв
('tlttialic гичноТ I lpaui, Героiв Радянсl,кого Соtозу та [-epoiB УкраТни;

]9.1 l, -,Illcl lt itlQlорлtаltiйного характер),.
i0. Коо1l.,tинl,r llи,гання:

j0.1.IIi]tt,о,l,овки проlltlзиltiй lllодо реалiзацii державtlоi ltо.tti.гики з литань
l-Liiicttcllttя j]ер;,кавного архiтек,гурl lо-булiве;lьн о го кон,|.ролlо Ila
t срtl,горiТ rlicra KtlcBr;

З().1.оllгаrliзаItiТ ,lat зitбсзtlс.rсttltя викоIlаlllIя ttормативно-tIравових lктiв r
llll lallb. lllo t{a,lcr'l<a,tb до Kolttte генtlii l]спартамеIIту;

.]O,.j,tlttKt,lHattttя завдаllь пtобi,,liзацiйноi пiдго,l,овки, tlивiltьноt.о захис,l.t,
llасслеIlIlя,

j l. 'l;tiiicllroc ittttti ttовноваження в межах компетеtlцii Депар.гамснlу,

] ttoclt-,lotзttlttl обоtl'язкаrltt озtrайомлсttий

кЕ

о?1 о8,rе



lleplltttii litc 1,1,1lHпK,lпpcKlopil l[cпapтartctt l1,

('tt|-lямоtlчс: ,ra KoH,l,poJIloc дiялыriсть уttравлiння дозвi.llыtих rtpoIte/Lyp,
Bi.L.li:I1 ,,1qjзi-11,111.1x ,,11lKl,Mc tl тiB. вiдltiltу аrrалiзу мiсгобу,,liвноi локl rtентаttii.
якi iiorlr бсзлосерс.,tllьо l l iitt tорялковylо,гься.
[]ttKoltrt обов'я-ttill jlllpc-Ktopa ,tа ,]асl\lll]ика jltlрr,кlора. ) разi l\
Bi_tcr tttoc-гi,
']itбс]llс,|ус виl(о]IаlIllя,lцlзвi.rIьних lа,llскларатив]ltrх <|lункчiй у сфсрi
лliсtоб1,11|з1l9i дiя"пt,lttrсгi. IIoKJIa,rtcllиx lla f|eгtapTallctt,t, вijtповiдltо ,,(,l

lI1)|)N]llгtjвllо-лравових ак,гiв, несс псрс()lli] tbHr Bi]ttttTBi,tlutbtticTb за c,tatl

1lt'a. ri llrr Li'i Il j]x l lol]IlOlla)icllb.
']llбсlttс,t}с органiзаtlittl роботи tIto,to ttil]atrrtя (о,l,риrtаlttlя, peccTpattiT).
ll()]1.1)1lclillя (Bi:ltoBtt 1 вrr.Lачi) чи аli\.,,IIовання (скасчваtlIlя pecclpalli'i')
t., rvc,,tirr, ||l, |.l|(aI|, llпilво HJ BllKtllli]llIlя пi.tt(rI(rB,|и\ lil 6\,Lilte,,bllll\
1lrlilil: 1lcccl,patlii'. tItrl}cpIJeItIi я. cKil(\ I{ilIIl1я peccTpltttii' ,,lскларацiй I]po
t,,t,,r,l,ictl,,,6', Ktl'l ,t,r c,c.tt trl llttiT,
()1ll itttiзotrvc робоrl, tIKl,,lll llо/цання ло J(cp;KaBHoT архir,ек,t,урtlо-будiве,,tьttоi
itlcllct.,ttil УK1-1aitrtl itl(lo;lrlaIlii. нсобхi,,lIlоj ]tjtя внесеI]lIя .:lo (,1tlного peccl'p)
,,,,,rctt it,. |,Ill 1.1]ltl,, ll11.по l{a |lIlБl)|1.1|ll|я tti Ltlrtol,,tttl l:l (i\Jili(,lbIIll\

l.L,б] t iзltсtli.Lч)lогь ttllttйttяl,tя в c,Kctt:tratltliro за]iillllсltих бl:tiвнttцtl,.rrl
,,,,, ь itr пi IL,\ltl\,|(и ||г(t lloI{(pllellll'l IIil .K)l.)|lpJ.lloBaHlllt. tзi LrltlB5 ) ВИ_]:llli.
. l,,lj)l1,1llll}l ll.1,I\ llоItilllllя liTнlчсI]их jll1K)\1cIlliB,
'Jабс]llс,|),с взасуоjLitrl. в },]e)Iiax ловllоваitссttь. з flctlap,lltbtcIггo\I eKoHt)\!ilill
tlL illlзcc,tttttil викоllаl]LIоl,о tlpгatll,Krli'Bcl,tttli lricbKoT раJtи (lilliBcbKoI llict,Kt,i
_Lcгrliltl]lioi a_lrIittictpartii) в часtttнi itrrIloprratLii' cTocol(ll() виконаIIIlя l]

\cIilll()I]-lcIlo\I\ llol]я;,tli\ ]а\tоl]никаltи обtlв'язкiв шо:lо укjIадеtiня доIовор\
ll|,,, llj||illh\ \,1.Icll/ \ ;ttlopeHtti i роlпиtк1 iHNteHcptttl-tpitttcrtopIHoi t.t

cot(ialtt,ttoj irrфрас,rруrt гури l,tic га Киrlrа l,а спJа,ги ttайово'i 1часгi 1

ctBoI-1ctttri соrliа.llыlо]' ,t,ir iHжeHelltlo-,t1-1a IIc п opTllOi ilr(lрасr,рукl5ри пtict.r
Ii ttt tlit,

J.tбcзttc,tlt взасrlо.titо. в \]сха\ пot]IIol}it;Kcttb. з.Щеtt;tр,tалtсltrоrt (I|cHTport)
lIil.,LllIllllI i]_,i\IiIlic,Il)alIlBlItt\ lloc"]\,l, RпкоlIав(lого opIalI) l{иiвськоi rticbKoi

l)l1_t,l (lilllBcl,Koi rlict,Ktli,lc1-1,KalrtrilT а;trtilriсграrtii),га tli.,l,,tilrarlи (чеtrrраrtи)
tta.,tllttttя a.,Ltlillic,Ipa,|,цBllиx tloclt1 t .tttlrpltt iB рltйtrttttиr в шliстi Киr rti

;,Lc|]7illlllIиx адNlil] ic t palLiii.
']абсtttс,t!r,в 

),c,]altol].]lclloNl\, поря.tк1 cttitrttpatlKl з ittttlttпlи сlрукlурIIими
tti, Ll-,tl з. ti. tltllll виь,оllаl}tlоl1) opI ан!, киiвськоТ пl icbKoi ра,,lи (Киiвськоi цliськt,i
_tcl)7iitlrl{ol' a-trriгric-l1lattii). з rIirtictcpcttзlrlи. illlllll\tlt lLeHTpa"t1,Ilи\lll
()])L,il]lll\ltl Bll]iolIiIl}|loi вjlаiи. оп1.1l1.1\lи \ticUeRol() (il\toBpя.l)BilIlllя.

гi]ii()lllI}t\lи в lric,t,i Kllt tli jlср7Iiilвtlи\lи l,trtiнiстраtLiяпtи. tti;LttрислIс,гваьlи,

)L1.1llllll.i\Ill i оl.tltttiзirtLiяпtи Bcix форм tutacttt'tc,t,i з пиl,аllь, Il(o IIдJIеж3,],l,,lL()

,,,rt 
" 

r.,ttttil l,: lllоп! lli(,llillIи\ с l р\ к l) гllих IIi. ll.оз, li,liB,
']ltбсзllс,trс, здiiiсltсttttlt зltходiв rцо,llо,lаltобit,аtltlя i пptl,t,и,ltii кrlрl,пшii,

]
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Забезпечус органiзацiю та участь у наралах, ceMiHapax, засiланнях та iнших
заходах, що органiзовуються для розгляду питаньl що вiднося,гься ло
компеr ен цiТ пiдпорядкованих сrр}кryрних пiлрозлiлiв,
Забезпечус виконання доручень КиТвського мiськогlr голови, перцого
засryпника та заступникiв голови КиТвськоi MicbKoT державнtli
алviнiстрачii. директора,I|епартаменту. вiдповiдно .]о розllо_liлr
обов'язкiв,
Здiйснюс полання iнформацiI ra звiгносli у межах кtlмпсгенutl' Jtl
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ Micbкo'i державн()i
адмiнiстрачii), [ержавноТ архiтекryрно-булiвельноi iнспекцii УкраТни та
iнших органiв.
Здiйснюе пiдготовку iнформацiйних та аналiтичних матерiалiв лля подання
КиТвському MicbKoMy головi з питань, що належать до колtлетенцii
л iдлорядкованих стр) кlурних пiдроздiлiв,
Здiйсню€ аналiз роботи пiдпорядкованих структурних лiдрозлiлiв,
п iдго lовки план iB та узагал ьнення показникiв Тх робо l и,
Забезпечус надання пропозицiй та бере участь у розробленlli проектiв
нормативно-правових aKTiB з питаllь, що належать до KoN1гleI!,HtliI
п iлпорялкован их структурних пiдроздiлiв.
Забезлечус органiзацiю робiт з укомплектування, зберiгання. облiку,га
використання архiвних док} мен гiв.
Пiдписус:
l7.1. дозволи на виконання булiвельних робiт, вiлмови у вилirчi _tсlзвl,rI1 H.t

ви конан ня бl лiвел ьн их робil;
17.2. листи про повернення замовникам повiдом;lень про лочатоli

виконання пiдготовчих/булiвельних робiт, якi поданi чи оформленi з
порушецням вимог, передбачених чинним законодавством;

l'7 ,З. листи про повернення замовникам декларацiй про готовнiсть об'скr,а
до експлуатацii, якi лоданi чи оформленi з порушенням вимоI,,
передбачених чинним законодавством;

l7.4. сертифiкати та вiдмови у видачi сертифiката.
Розглядас кореспонденцiю, яка надходить до Департаменту, та наклада(,
вiдповiднi резолюtlii шодо виконання док1 мен tiB,
Розглядас, вiзус та пiдписус вихiдну кореспонденцiю ffепартамеlt,rу.
Здiйснюс особистий [рийом громадян та прелставникiв юридичних осiб з

питань, вiднесених до компетенцii пiдпорядкованих структурних
пiдроздiлiв.
Коорлинус питання:
2].l. взасмодiТ з правоохоронними органами з питань, що належа,Iь до

компе l енцiТ пiдлорядкованих струк l урних пiлрозлiлiв:
2|.2. розроблення пропозицiй щодо вдосконалення законолавсl ва ]

питань, що нzulежать до компетенцii пiлпорядкованих структурних
пiдроздiлiв.
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22, Забезпечус орl,анiзачitо робо,ги з викоIIанilя iнttlих фуttкttiй. вiдttессних до
компетенцiТ ,Щепартаменту! та окремих дор рсктора l]епартамен-гуче}lь

З rtосilдовими обов'язками ознайомлений

и2,
l-?

ddр
Застуttнlr к дпрект<rра !епа pTaMeHTv

|. Спрямовус та контролюс дiяльнiсть управлiння контролю за будiвництвом,
iнспекцiйного вiддiлу N! 1, iнспекцiйного вiддiлу N9 2, iнспекцiйного
вiддiлу N9 3, якi йому безпосередньо п iдпорядковуються,

2. Коорлинус питання:
2.1. здiйснення вiдповiдно до законодавства державного apxiTeKTypHo-

будiвельного контролю у MicTi Кисвi щодо об'ск,гiв, якi за K:tacobt
наслiдкiв (вiлповiдальностi) належать до об'сктiв з незначними (СС l )
та середнiми (СС2) насл iдками:

2.2, взасмодii з правоохоронними органами з питань, що належать до
комлетенцii лiлпорядкованих структурни\ пiлрозлiлiв;

2.]. пiдготовки лролозичiй щодо sдосконалення ]аконодавства з питань,
що н€ulежать до компетенцii пiдпорядкованих структурlIих
пiдроздiлiв;

2,4. прийняття в експлуатачiю об'сктiв, якi за класом наслiлкiв
(вiдповiдальностi) належать до об'€ктiв з незначними (CCl) та
середнiми (СС2) наслiлками шляхом вилачi (вiлмови у видачi)
сертифiката.

З. Забезпечус здiйснення контролю за виконанням вимог приписiв, виданих
лосадовими особами [епартаменту.

4. Аналiзус та узагальнюс результати здiйснення державного архiтекгурно-
булiвельного контролю.

5. Вживас заходи щодо iнформацiйного забезпечення !елартаменту,
проводить робоry iз ]асобами MacoBoi iнформачii, визначас змiст та час
проведення iн(lормаuiйних lаходiв з пигань. вiднесених Jo коуп!'lенцii
l(eпартаменту.

6. ЗабезпечуС здiйсненнЯ заходiв щодо запобiгання i протидiТ корупцij.
7. Забезпечус органiзачiю роботи з охорони працi та протипожехtнtli

безпеки.
8, Забезпечус виконання доручень Киiвського мiського голови. першого

заступника та заступникiв голови КиiвськоТ MicbKoi' лержавноi
адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу обов'язкi в.

9. Забезпечус пiдготовку планiв та узагальнення пtlказникiв робоги
пiллорядкован их с lpyKT} рн их пiлрозлiлiв.

l0. Приймас участь у розробленнi проектiв нормативно-лравових :lKTiB з
литань, що наJIежать до компетенцii п iдпорядкова rlих струкlурних
пiдроздiлiв.

(



l l . Забезпечус органiзаuiю та участь у нарадах, ceмiHapax, засiланнях та lнulих
заходах, що органiзовуються для розгляду питань, lrlo вiднося,tься .fo
компетенцiТ пiдпорядкованих структурних лiлрозлiлiв.

l2. Забезпечус органiзачiю роботи з iнформування працiвникiв .Ц,епартаменту
про актуальнi проблеми лержавноi полiтики у сферi державного
архiтектурно-булiвельноrо контролю.

l3. Здiйснюс особистий прийом громадян та представникiв tоридичних осiб з

питань, вiднесених до компетенцiТ пiлпорялкованих структур}lих
пiлрозлiлiв.

l4. Здiйснюс в установленому порялку спiвпраtltо з iншиNlи cl,pyкl,),pll и N,t х
пiдроздiлами виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (КиiвськtlI MicbKo'i
лержавноi алмiнiстрацii), з мiнiстерствами. iншими центраJlьними
органами виконавчоТ влади. органами мiсцевого самоврядуваtIня,

районними в Micri Кисвi державними алviн iстрачiя м и. пiдприсмсгвами.
установами i органiзацiями Bcix форм власностi з питань, що належать до
комttетенцii пiдпорядкованих структурних п iлрозлiл iB,

l5. Забезпечус органiзачiю роботи з виконання iнших функчiй, пов'язаних iз
лiяльнiстю,Щепартаменту, та окремих доручень директора {епартаменту,

З посаловими обов'язками ознайомllений

.TtoMxl _fr,o
/J 06 Jлl!^"rУw"y'



виконАвчиЙ оргАн киIвськоi MICЬKoT рАди
(киiвськА MIcbKA дЕржАвI]А Адмп,IIстрАцUI)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -
БУДIВЕЛЬНОГО КОЦТРОЛЮ MICTA КИеВА

нАкАз

v.,F /а Za/?

Про внесення змiн до наказу Департаменry
з питань державного архiтекryрно-будiвельного
контролю MicTa Киева виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (КиiЪськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) вiд 07.05.20l8 Ns 286
кПро затвердження розполiлу обов'язкiв мiж
директором ,Щепартаменту з питань державного
архiтектурно-булiвельною контролю MicTa Киева
виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради
(КиiвськоТ MicbKoi державноi адм iH iстрацi'i),
його першим заступником та заступником)

Вiдповiдно до Полох(ення про ,Щепартамент з питань дерхавного
архiтектурно-булiвельного контролю MicTa Киева виконавчого органу КиiвськоТ
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державно'i адмiнiстрацii), затверджеIlого

розпорядженням виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 01.10,20l5 Nэ 978, розпорядженнJl виконавчого
оргаЕу киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ)
вiд 26.02,20l8 Nэ 309 <Про внесення змiн до структури [епартаменту з питань
державного архiтектурно-будiвельного конIролю MicTa Кисва виконавчого
органу Киiвськоi мiськоI ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuiТ) з
метою налехноi органiзацiТ роботи .Щепартаменту з питань державного
архiтектурно-булiвельного контролю MicTa Кисва виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

tlАкАзую

1, Внести змiни до пункту 2 наказу Департаменту з питань державного
архiтектурно-булiвельного контролю Micтa Ки€ва виконавчого органу КиТвськоi

ё-ь.)Ng

щ



MicbKoT ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) вiд 07,05,2018 Ns 286
<Про затвердження розподiлу обов'язкiв мiж директором ffепартаменту з

питань державного архiтекryрно-булiвельного контролю MicTa Кисва
виконавчого органу КиiЪськоi Micbкoi ради (Киiвськоi MicbKoT лержавноi
адмiнiстрачii), його першим засryпником та засryпником)): пiсля слiв ((викону(

директор;) доповнити словами (у разi вiдсутностi директора та першого
заступника директора iiнi посадовi обов'язки виконуе заступник директора.>.

2. Контропь за виконанням цього наказу заJIишаю за собою,

,Щиректор Володимир КУЗЬМЕНКО


