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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОН}IА ШРЖАВНА АДДНIСТРАIДЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
./q.L/0пZrZ"' li /?Pazv_ м. Кам'янка-Бузька

/ /,'/
м /r{kх-оg//у

Про заmверdсtсення полоilсення про
в id diл мiсmо бу dy в ання, арrtmе кmур u
mа буdiвнuцmва Кал,t'янка-Бузькоi
районно'i depHcaBHol аdмiнiсmрацti
львiвськоi обласmi

Вiдповiдно до ст.ст.5,42 Закону Украiни <Про мIоцевi державнi
адмiнiстРацii), Типового положення про струкryрний пiдроздiл пцiсцевоI

державнОi 4дмiНiстрацii, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪИ вiд 2б.09.20t2 }lb887, та розпорядження голови районноi .цержавноi'

адЙi"iсrрацii вiд 29.01.2018 М49/02-08/18 <Про виконання Закону УкраiЪи вiд 9

листопад а 20|7 NЬ2 1 9O-VIII>:

1. Затвердити положення про вiддiл мiстобУдувzшЕя, архiтектури та
будiвництва Кам'янка-Бузькоi районнот державноi адмiнiстрацii Львiвоькоi

областi, що додаетъся.

z. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii вiд 02.02.20|7 J\b46l02_08/17 кПро

затвердження положення про вiддiл мiстобудування, архiтектури та

будiвництва Кам'янка-БузькоТ районноТ державноi адмiнiстрацii Львiвськоi

областЬ>.

3. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на першого

застушника голови районнот державноi 4дмiнiстрацii д.вашкiвського.

Голова B.tr. Кирилич



ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови

ПОЛОЖЕНЕЯ
про вiддiл мiстобудування, архiтекгури та будiвництва

Кам' янка-Бузькоi район Hoi державноI адмiнiстрацii
львiвськоi областi

1. Вiддiл мiстобудування, архiтекryри та будiвництва Каrчr'янка-Бузькоi

районноi державноi 4дмiнiстрацii Ьвiвськоi областi (даrri - вiддiл) утворюеться
головою рйонноi державноТ qдмiнiстраIlii, входить до скJIаду районноТ
державноi 4дмiнiстрацii i в межах району забезпечу€ виконаншI покJIадених на

вiддiл завдань.

2. Вiддiл пiдпорядкований головi ршiонноi державнЬi адп,riнiстрацiТ,

оперативно - керiвнику апарату palioHHoi державноi адмiнiстРацii, а ТаКОЖ

пiдзвiтний i пiдконтрольний департ€лменту архiтекryри та розвитку
мiстобудування Львiвськоi обласноТ державноi адмiнiстраIдii.

3. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею Украihи, закOнами

Украihи, актапdИ ПрезидеНта УкраrЪи, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTB,

iнших центр€1льнID( оргаrriв виконавчоi вJIади, розпорядженнями та

дорученнями голови обласноi державноi адмiнiстрачii, розпорядженнями та

дорrIенЕями голови рйонноi державноi адмiнiстрацii, наказами директора

департаМентУ архiтекryри та розвитку мiстобудувЕlння обласноi державноi
qдмiнiстрацii', наказаrrли керiвника апарату районноi державноТ адмiнiстрацii, а

також положенням про вiддiл.

4. основнИм завдаЕЕям вiддiлу с забезпечення реаlliзацiТ державноi

полiтикИ У сферi мiстобудування, архiтектури та будiвництва на територii

району.

5. З метою колегiаrrьного та професiйною розгJIяду мiстобудiвних та

архiтекryрних рiшень при вiддiлi утворюеться архiтектурЕо-мiстобудiвна рада,

як дорадчий орган, що дiе на цромадських засадil(.

6. Вiддiл вiдповiдно до визначенlD( повновакень:'

1) органiзОвуе викОнаннЯ Конститучii Украiни, законiв Украiни,

aKTiB i-Iр.*д.нта УкраIни, Кабiнету MiHicTpiB УкраIни, MiHicTepcTB,

iнших цЬ"rрчrr"""" op.uHiB виконавчоi влади та здiйснюе контроль за iх

реалiзацiею;
2) готуе рiшення щодо планування територii на регiональному

(схема плануван"" ,.p"ropii району) та мiсцёвому рiвнях;

3) вносить пропозицii щодо розробленЕя, коригування показникiв

районноi державноi адмiнiстрацiТ



i затвердження схеми цланування територiТ району;

4) готуе пропозицii до програм соцiалъно-економiчного Та

культурНого розВиткУ районУ i подае iх на розгляд районноi державноI
адмiнiстрацii;

5) здiйснюемонiторинг:

- реалiзацii схеми планування територiТ району;

- стану розроблення, оновлення мiстобулiвноi документацii на

регiональному та мiсцевому рiвнях (схема планування територii району,
ia"apurr"Hi плани населених пунктiв, плани зонування територiй, детальнi
плани територiй);

- забудови та iншого використання територiй;

б) сприяе розробленню, проведенню експертизи мiотобулiвнот

документацii;
7) вносить пропозицii виконавчим органам мiсцевого

внесення змiн до
iншоi" мiстобудiвноТ

:с,

документацii;
s) сприяе органам мiсцевого самоврядування у вирiшеннi питань

соцiально-економiчного розвитку вiдповiдноi територii у межах cBoix

повноважень;

самоврЯдування щодо необхiдностi розробленЕя,
генеральних планlв населених пунктlв раиону,

9) готуе пропозицiТ щодо встановлення
територiй, визначених для мiстобудiвних потреб, за

пунктiв;

10) у межах компетенцii, на пiдставi
мiстобулiвноi документацiТ регiонального рiвня,
пiдготовцi пропозицiй щодо удосконаJIення
територiального устрою району;

1 1) координуе дiяльнiсть:

- суб'еКтiв мiстОбудування щодо комплексного розвитку теритdрiй,

забудови населених пунктiв на територii району, полiпшення Iх

архiтектурного вигляду, rб.р.*.ння традицiйного характеру середовища i

об'сктiв apxiTeKTypHoi та мiстобудiвноТ спадщини;

- пiдпРиемств, устаноВ та органiзацiй, якi виконують роботи,

надають послуги у сферi мiстобудування та архiтектури;

|2) видае мiстобудiвнi умови та обмеження забудови земельноi

дiлянки;
13) видае будiвельний паспорт забудови земелъноi дiлянки;

14) нада€ пропозицii органам мiсцевого самоврядування щодо

розроблъння комплексних схем розмiщешня тимчасових споруд для

провадЖеннЯ пiдприеМницькоi дiялiностi на територii населених пунктiв

району;

режиму забудови
межами населених

проектних рiшень
приймае участь " у

адмiнiстративно-



15) оформляе паспорт прив'язки тимчасовоi споруди для
провадження пiдприемницькоТ дiяльностi;

16) забезпечуе ведення мiстобудiвного кадастру на територii
району;

17) забезпечуе виконання робiт з укомплектування, зберiгання,
облiку та використання архiвних документiв, мiстобудiвноi документацii,
топографо-геодезичних матерiалiв;

18) органiзовуе проведення в установленому порядку архiтектурних
та мiстобудiвних KoHKypciB;

19) бере участь у реалiзацii державних i бюджетних програм з

; питань будiвництва, зокрема розгортання будiвництва доступного житла,

./' молодiжного житлового будiвництва, пiльгового кредитУВаННЯ
iндивiдуальних сiльських забудовникiв, будiвництва житла для окреМИХ
категорiй громадян, реалiзацii проектiв соцiальноi та iнженернО-
транспортноТ iнфраструктури ;

20) розробляе проекти комплексних регiональних програм
будiвництва, у тому числi житлового, соцiальноi та iнженерно-
транспортноi iнфраструктури ;

2I) здiйснюе монiторинг введених в експлуатацiю соцiально
значущих та незавершених будiвництвом об'ектiв;

22) бере участь у розглядi питань, пов'язаних з виникненняМ
надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру;

2з) здiйснюе монiторинг проектування та будiвництва об'ектiв в

рамках реалiзацii проектiв державного значення;

24) бере участь у складаннi перелiкiв об'ектiв, якi фiнансуються.за
рахунок державних капiтальних вкладень, передбачених у державному та

мiсцевому бюджетах для вiдповiдноi територii;

25) надае пропозицiТ щодо розроблення порядкiв з€tJIучення,

розрахунку розмiрiв i використання коштiв пайовот участi у розвитку
iнфраструктури населеного пункту;

26) здiйснюе iншi функцii у сферi мiстобулування) архiтектури та

булiвничтва, визначенi законодавчими та нормативно-правовими акт,ами;

27) забезпечуе виконання Закону Украiни <<про охорону культурноi

спадщини) в частинi охорони та збереження пам'яток архiтектури та

мiстобулування;

28) вносить пропозицiт щодо проекту вiдповiдного мiсцевого

бюджету;

29) розробляе проекти розпоряджень голови районноi державноi

адмiнiстрацii, у визначених законом випадках проекти нормативно-

правових aKTiB з питань реалiзацi[ галузевих,повIIоважень;

30) бере участь У пiдготовцi звiтiв голови районноi державнот



адмiнiстрацii для ix розгляду на cecii районноi ради;
3 1) готуе самостiйно або разом iншими структурними

пiдроздiлами iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi
районноi державноi адмiнiстрацii;

З2) розглядае в установленому законодавством порядку звернення
громадян;

33) опрацъовуе запити i звернення народних депутатiв УкраiЪи та
депутатiв вiдповiдних мiсцевих рад;

34) забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якоi
е вiддiл;

35) надае методичну допомогу органам мiсцевого самоврядування з
питань здiйснення наданих iM законом повноважень органiв виконавчоi
влади.

7. Вiддiл дJIя здiйсненrrя повнов€Dкень та виконЕlнЕя завдань, що
визначенi, мае право:

1) одержувати в установленому законодавством по8ядку вiд iнших
структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii, оргацiв
мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi та ix посадових осiб iнформацiю,
документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього
завдань;

2) залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi
окремих питань спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв
районноi державноi адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiй (за
погодженням з Тх керiвниками), представникiв громадських об'сднань (за
згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозицii щодо
удосконалення роботи районноТ державноi адмiнiстрацii у вiдповiднiй
галузi;

r

4) користуватисъ в установленому порядку iнформацiйними
базами органiв виконавчоi влади, системами зв'язку i комУнiКаЦiй,
мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семiНаРИ
та конференцii з питань, що належать до його компетенцii.

8. Вiддiл В установленому законодавством порядку та у межах
повноваженъ взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом

районноi державноi адмiнiстрацii, органами мiсцевого саМОВРЯДУВаННЯ, а

також пiдприемствами, установами та органiзацiями з метою створення

умов для провадження послiдовноi та узгодженоi дiяльностi щодо
bTpoKiB, перiЪдичностi одержання i передачi iнформацii, необхiдноi для
належногО виконання покладених на ньЬго завдань та здiйснення
запланованих заходiв.



9. Вiддiл очолюе начальник, який за посадою е головним
aPxiTeKTopoM раЙону та головою архiтектурно-мiстобудiвноi реди,
ПРИЗНаЧаеТЬСя на посаду i звiльняеться з посади головою раЙонноi
ДеРЖавноi адмiнiстрацii за погодженням iз директором департаменту
архiтектури та розвитку мiстобудування Львiвсъкоi обласноТ державноi
адмiнiстрацii в установленому законодавством порядку.

Вiдповiдно до ст.14 Закону Украiни <Про apxiTeKTypнy дiяльнiсть>>
призначення на посаду головного apxiTeKTopa району здiйснюеться
ВИКлюЧно за результатами конкурсу. В KoнKypci можуть брати участъ
особи, якi мають вищу apxiTeKTypнy ocBiTy та стаж органiзацiйноi i
професiЙноi роботи за фахом у сферi мiстобудування та архiтектури не

- менше 5 poKiB.

10. Начальник вiддiлу:

1) здiйснюе керiвничтво вiддiлом,
вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати
створенню наJIежних умов працi у вiддiлi;

2) подае на затвердження головi районноi
положенпя про вlддlл;

3) розробляе посадовi
спецiалiста вiддiлу;

4) плануе роботу вiддiлу, вноситъ пропозицiТ щодо формування
планiв роботи районноТ державноI адмiнiстрацii;

5) вживае заходiв до удосконаJIення органiзацiТ та пiдвищення
ефективностi роботи вiддiлу;

6) звiтуе перед головою районноi державноТ адмiнiстрацii про
виконання покладених на вiддiл завдаIrь та затверджених планiв роботиl

7) може входити до складу КолегiТ районноТ державноi
адмiнiстрацii;

S) вносить пропозицii щодо розгляду на засiданнях Колегii пицань,

що належатъ до компетенцii вiддiлу, та розробляс проекти вiдповiдних
рiшень;

9) може брати участъ у засiданнях органiв мiсцевого
самоврядування;

10) представляе iнтереси вiддiлу у взаемовiдносинах з iншими
структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii, органами
мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та

органiзацiями за дорученням керiвництва районноi державноТ
адмiнiстрацii;

11) органiзовуе роботу з пiдвищення рiвня професiйноi
компетентностi державних службовцiв вiддiду;

12) подае керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii

несе персональну
иого дlяльност1, сприяе

державноi адмiнiстрацiТ
;f

iнструкцii головного спецiалiста та



пропозицii щодо призначення на посаду та звiльнення з посади у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, державних
службовцiв вiддiлу, присвоення iM рангiв державних службовцiв, iх
заохочення та притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдалъностi;

1З) проводить особистий прийом громадян з питанъ, що належать
до повноважень вiддiлу;

14) забезпечуе дотримання працiвниками вiддiлу правил
внутрiшнъого службового розпорядку та виконавськоi дисциплiни;

15) здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом.

1 1. Граничну чисельнiсть, фо"д оплати працi працiвникiв вiддiлу
l визначае голова районноТ державноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних

бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис вiддiлу затверджус голова
районноi державноi адмiнiстрацii за пропозицiями начаJIьника вiддiлу.

13. Вiддiл мае печатку iз своiм найменуванням, власнi бланки.


