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Вiдповiдно до ст.ст. 5, 42 Закону УкраiЪи (Про_ Micli'eBi державнi

адrиiнiстрацii>, 'rо.ru"ови 
Кабiнф Mi"l.rpb Y*p"Tn,u,iZб вересня 2012 роТУ

N9 887 Kilpo затвердженнrI Типового положення пр0 структурний пiдlэоздiл

мiсцевоi д.р*u""оi' адмiнiстрацii>>, на виконання розпоряДженця ГOЛоВr,i

районнот державноI адмiнiстрацii вiд 29,0|,2018 N949/02_08/1в <про виконання
.Зu*о,,УУкраiнивiд9ЛисТоПаДа2О117J\Ь2190-VIIЬ:

1. Затвердити положеннrl про вiдд1I iнфраструктури та iKI,{TлOBo-

комунаJiЬного господар.r"u кчr'""*Ъ-Бу.ъкоi районноi !.p*u""oT адrиir,liс'г1-1аriiТ

ЛьвiвськоТ обпастi, що додаетъся,

2. визнати таким, що втратило чиннi_сlь розгlорядження гоJlOвt, районilо1'

ДержавноТ адмiнiстрачii' вiл t о.Ьз .zo t б J\b 1 00/02-0 8/ 1 6.

3.КонтролъЗаВикоНаНн'IМрозпоряДженняПокЛасТиЕаrlер{j.t()Го
зас.гупнипоrопо""районноiо"р*u""оijадмiнiстрацiiд,с,вашкiвського п

В. ý . ii, l{ 
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ЗАТВЕРДХtЕНО
Розпорядження голови районноТ

положЕtIня
про вiдДiл iнфраструкryРи та жиТлово-коМунального господаI}ст,ва

Ка,,уt'яцка-БузькЪi районноТ державноi адмiнiстраuii Львiвськоi об,цас,:-,i

господарс,гtsа,,! 1. Вiддiл iнфраструктури та житлово-комун€tльного господарg-t,tsа

Кам'янка-БузькоТ рuЙЪ"нЫ-державноi адмiнiстрацii Львiвськоi областi (надалi -
вiддiл) € .rру*rур""' пiдроздiлом районноi державноi адмiнiстрацiТ,

утворIостъся .ono"* районноТ державноi адмiнiстрацii i в межах pa}"tc)Hy

забезпечус виконання покладених на вiддiл завдань,

2. Вiддiл пiдпорядкований головi районноi державноi адмiнiстрецii,

оперативно керiвнику апарату райдержадмiнiстрацiТ, а також+ пiдзвiтний i

пiдконтроп"""Й департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'яiзIdу,*

департаменту розвитку та експJIуатацiТ житлово-комун€LJIъного господарства ,i]a

департаменту п€lливно-енергетичного комплексу та енергозбере}кення

Львiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ,

З. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею i закона,ми УкраТни,

актами президЪнта украiни i кабiнету MiHicTpiB украiъи, наказами

MiHicTepcTBa iнфраструкТури УкраТни, MiHicTepcTBa регiонаJIьного розвl{тку,

будiвrrицтва та житлово-комун€lпьного господарства Украiни, MiHicTepcTBa

енергетики та вугiльноi промисловостi УкраiЪи, розпоряджеLiнямt,L

дорученнями .ono"" облдержа!мiнiстрацii, райдержадмiнiстрацii, наказами

керiвника апарату райдержадмiнiстрачii, рiшеннями вiдповiдних орг,енiв

мiсцевого самоврядування, а також цим Положенн,Iм,

4. основними завданнями вiддiлу е забезпечення реалiзачii дерясавнот

полiтики в гаJIузях дорожнього господарства, транспорту та зв'язку, )i(итловtl-

комун€LлЬного господарства, паJIивно-енергетичного комгljтексу та

енергозбереження.

5. Вiддiл вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:

5.2.АналiзУсстанiтенДенцiiрозвиткУгалУЗейлорохсlЬо-ГоГосПоДарсТt]а'
трансtlорту та зв'язкУ' житлово-комунаJIьного господарства райОну, бере Ylltl*'l-b

y'u"u"oreHHi прiор"rетiв розвитку, готуе пропозицiТ з цих питань.

5. 1 . Коорлиtryс
гаJIузеи

дiяпьнiсть пiдприсмств
енергетики, транспорту,

жи]]лOво- ltОIчI)/I Ii|-Il l-, i i 1] i | )

зв'язк1", ilOpo)tiiI],", l ,,,

найбi"пьlл clti)eli,,i i l;i: ir,] i 
"_,

i-ОСIiUдii"iРal'i]а,

i,L)сгtоilарства в

використаr{ня

межах делегованих повновEl)кень з метою

Тх потенцiалу.



5.3. дншriзуе та прогнозуе створення нових, або нарощування iснуючих

потужгiостей дlrо""" об'ектiв iнженерно-трансlrортноТ iнфраструктури,

енергопостачання, транспорту та зв'язку,

5.4. Органiзовуе виконаннJI обласних i районних lтрограм у сферi

розвиткУ iнфрастРуктури, житлово-комунального господарства, благоустрою

населених пунктiв та енергозбереження,

5.5. Готус пропозицii до проектiв мiсцевого бюджету щодо фiнансуван[Ijl

районних програм: реформУвання i розвитку житлово-комунаJIьного

господарства' благоустрою населених пунктiв, енергоефективностi та

.""р.оrбереження, поводження з твердими побутовими вiдходами, питного

водопостачання, пiдвищення рiвня безпеки дорожнього руху.

i! 5.6. Готу€ пропозицiТ до "ро:Iт_ззами 
соцiально-економiчного та

культурного розвитку району з питань, що нЕtJIежать до його компетенцiТ,

5.7. Взаемодiе з органами мiсцевого саI\dоврядування у вирiшеннi питань,

пов'язан их з функцiонуваннr[м та розвитком автомобiльних дорiг загыIьного

користування мiсцевого значення у районi,

5.8, Проводить монiторинг та здiйснюе узаг€шIъЕення мqдiторингових

показнлIкiв щодо:

-реаrriзацiiдовгострокоВихДерж€lВнихтаобласнихПроГраМ;

- виконання покЕlзникiв гаlryзей дорожнього господарства, транспорту,

зв'язку, житлово-комун€шьного господарства, пЕLгIивно-енерI,етичного

комплексУ В *o"ra*ari ПрограмИ соцiа-ltьно-екоЕомiчного та культурно.о

розвитку Кам'янка-Бузького району;

- стану рiвня заробiтноi плати та iнших соцiаrrъних виплат в районl в

гаJIузях дорожнього господарства, транспорту, зв'язку, житловO-комун&jlънOго

господарства;

стану фiнансуваннrt з районного бюджеry районних програм;

- проходження опалювЕlлъного сезону та ста,гtоi роботи об'сктiв житлово-

комунЕUIЬного господарства В осiнньо-зимовий перiод; 
f

- розробки та затвердження органами мiсцевого самоврядуtsанflя

оптимiзованих схем водо-теплопостачання населених пунктiв областi,

5.g. Органiзовус розроблення та здiйснення заходiв, спрямованих "1
забезпечення сталоi роботи житлово-комунu}лъного господарства, транспорт}rоl

iнфрастрУкТУритабюДжеТнихУстаноВрчtо"Увосiнньо-зимовийперiод.
тry послчг. координацiт роботи

5.10. Сприяс розвитку ринку транспортних послуг, координаuiТ
оптимiзацiТ tul elle;l, i

автомобiльного транспорту загального користування,

N,I аршрутiв перевезення пасажирlв,

5.11.СприясреалiзачiiiнвестицiйноiполiтикиУсферiрекоНсТрУкцiТi
капiталъного ремонry об'ектiв житлово-комунаJIьного господарства, iнженерно-

транспортноТ iнфраструктури,



5.|2" Здiйснюс вiдповiдно до законодавства контроль за органiзацiсю та

якiстю обслуговування населеннrI пiдприемствами, установами та органlзацlями

житлово-комунального господарства.

5.13. Проводить аналiз стану розрахункiв пiдприемств житлово-

комунаJIьного господарства за спожитi енергоносii та оплати житлово-

комунаJlьних послуг в розрiзi Bcix категорiй споживачiв.

5.14. Сприяе впровадженню су{асних енергозберiгаючих технологiй на

пiдприемствах житлово-комун€}льного господарства та бюджетних установ

району.

5.15.

ус,ганоБах

здiйснюе прогнозування можливих piBHiB енергозбереження в

та закJIадах бюджетноi сфери та пiдприемствах )i(итлово-

кýмун€lJIьного господарства раиону.

5.16. Здiйснюс заходи щодо попуJlяризацii

ощадлиВого споЖивання пztливно-енергетичних pecypciB,
ефектлtвiiогсl ia

5.|7 . Здiйснюе вiдповiдно до законодавства контролъ за додержанням

правил комун€tJIьного обслуговування та благоустрою, станом експлуатацll та

утримання житлового фонду i об'ектiв комун€}льнот власностi, ft

5.18. сприяе розробленню проектiв благоустрою b,ticTa, оелищ та,

сiльських населених пунктiв.

5 lcr. Сприяе роЗВиТкУ сфери жиТлоВо-коМУнаПЬноГо ГосГIUJliii)сГl}ii ,'

сiльськiй мiсцевостi.

5.2о. Бере участь у реалiзацii державноi полiтики у сферi oxopoнpr

навколишнього природного середовища, полiпшеншI санiтарного cTaEty

населених пунктiв, якостi питноi води, технiчЕого i технологiчногtl стану

систеМ тепло-, водопостачанн,I та водовiдведення,

5.2|. Сприяе формуванню ефективного власника житла u-rляхой

GтвореннЯ оргЬнiВ самоорганiзацii населення та утворення об'сднань

спiввласникiв багатоквартирного булинку,

5.22. Забезпечуе в межах своIх IIовноважень реzlпiзацiю )*(итлових_,:р-u:

мешканцiв ryртож""кiв, утримання та використання гуртожиткlв 1

прибудинкових територiЙ за призначенням,
заборгованостi випJIат},1

5,2з. здiйснюе контролъ за погашенням заооргOtJанU\,rr J D{lrrJrФ!

заробiтноi плати на пiдприемствах галузi житлово-комунаJIъного господарства,

5.24.СприяерозробпеннюПраВилблагоУсТроюнаселенихПУнкТlВ.

5.25'ЗабезпечУсреалiзацiюПоВноВаженЬрайонноr-1:'t'i1"::;
адмiнiстрацii rцодо .дiй."еншI контролю за виконанням установлених У цlи

TexHi,rHoT,, соцiапьtло-еliоl tr',,rii'ij it,'l'

воловiдведення,,гепJ]опос,l-аtLtiJI l,i,

сферi правил i норм,

5.26. Забезпечуе проведенн,I единоi

полiтики щодо питноi' води, водопостачання,

газо- та електропостачання,



l 5.27. Розробляе проекти розпоряджень голови районноТ державноТ
адм iHi страцii з питань реа;riзацii гаlryзевих повноважень.

5.28, Бере r{асть у розробленнi проектiв розпоряджень голови районноТ

державнот адмiнiстрацii, головними розробниками яких е iншi структурн1

пiдроздiли.

5.2g. Бере участъ у пiдготовцi звiтiв голови районноi державноТ

адмiнiстрацiТ для ik розгляду на cecii районноТ ради.

5.з0. Готуе самостiйно або р€вом з iншими структурними пiдроздiлами

iнформаЦiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi районноi державноТ

адмlнlстрацl1.

l 5.31. Розглядас та вирiшуе питаннrI вiдповiдно до звернень i запитiв

dародниХ депутатiВ УкраiЪи, дегryтатiв обласноi ради (в межах комгtетенцtt);

5.]2. РозглядаС В установЛеномУ законодавством порядку зверilt-}llll;,i

гроNlалrlн.

5.33. Забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якоТ с,

вiддiл.

5,з4. Здiйснюс iншi передбаченi законом повноваження, лов'>iзаtli з

BI,J ii{)i ]|r l j H.rlivI ПокЛаДених на нЬоГо ЗаВДанЬ,

6. i]iддiл для здiйснення повноважень та виконення l}Lii3.\2iiL. lLl,-)

визначеFIi, мас право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнiши;<

pt ic: Ltt: iзilгоструктурних пiдроздiлiв
вiд форl,rи

райдержадмiнiстрацii, органiв

самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiЙ незапежно вlд сi;орrли

власностi та ix ,rо.чдо""х осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi

для виконання покладених на нього завдань,

6.2. За:тулати до виконання окремих робiт, yracTi у вивченн1 окремих

питань спецiа;riстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв

райдержадмiнiстрацiт, шiдприемств, установ та органiзацiй (за погодх(енням з lx

*.рiuпrпами), ,рЪд.ru"никiВ громадсъких об'еДнань (за згодою). t

6.з. Вно сити в установленому порядку пропозицiт щодо удосконалпення

роботи райдержадмiнiстрацii у вiдповiднiй гагryзi,

6.4. Корисryватись в установленому порядку iнформачiйниIчrи базамлr

органiв виконавчоI влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережаil"tи

спецiа,rьr-rого зв'язку та iншими технiчними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводи,ти семiнари з

питанъ, що наJIежать до компетенцiТ вiддiлу,

7.ВiддiлВУсТаноВленоМУЗаконоДаВсТВоМПоряДкУТаУ-:::.::
повноважень взаемодrе з 1ншими структурними пiдроздiлами, апара,тOм

Й;й;мiнiстрацii, 9pr1l1y_1 :::::* .u*о"р"дування, територiа_пь}{иN,i,l

органамИ MlHlcTepcTB, iншИх центраJIьник.органiв виконавчоi влади, а T,ati(ojji

пiдприемствами' установами та органiзацiями з метою створення умов /lji,l



r
ilровад}кення послiдовноi та узгодженот дiялъностi щодо cTpokiB, перiодичl-tостi

одержання i передачi iнформацiт, необхiднот для на1tежного виконання

покладених на нього завдань та здiйснення запланованих заходlв,

очолюс нач€LIIьник, який звiльнясться8. Вiддiл очолюс нач€LIIьник, який IIризначаеться на посаДу 1 звlльняе,lьUя

з посади головою районноi державноi адмiнiстрацii згiдно iз законодавством

про державну службу за шогодженням iз директором департаменту дорожнього

господарства, транспорту та зв'язку обласноi державнот адмiнiстраrцii та

директороМ департаментУ розвиткУ та експлуатацiТ житлово-комунаJ]ьного

господарства оъласноi державноi адмiнiстрацiт в установленоNlу

законодавством порядку.

9. Нача-гtьник вiддiлу:

,! 9.1. Здiйснюе керiвництво структурним пiдроздiлом, .несе 
персонаJIьну

] ' гати Його дiяльностi, слриясвiдповiдалънiсть за органlзацlю та резулы
створенню н€UIежних умов працi у пiдроздiлi,

9.2. Подае на затвердження головi районноi державнот адмtнtстрацll

Положення про вiддiл.

9.3. РозРобляе посадовi iнструкцii працiвникiВ вiддiлу та pOзilOiti]liit:,

обов'язки мiж ними.

9,4. плануе роботу структурного пiдроздiлу, вносить проI](}з},lцll Lji0/lir;

формування планiв роботи раЙдержадмiнiстрацiТ,

9,5. вживас заходiв до удосконаJIення органiзацiт та пi,lilit,ltrleLttt,ll

erj,,g,i t ilbHilcTi роботи вiддiлу.

9.6. Звiтуе перед головою районноi державноi адмiнiстрацiт про

виконаннrI покладених на структурний пiдроздiл завдань та затверджених

планiв роботи.

9.7. Може входити до скJIаду колегii районноi державноТ адмiнtстрацll,

. 9,В. Вносить пропозицii щодо розгляду на засiданнях колегl1 гIитань,

наJIежать до компетенцii вiддirry, та рЬзробляе проекти вiдповiдних рiшень,

9.9. може брати ylacTb у засiданЕrlх органiв плiсцевого самоврядування;

9.10. Представляе iнтереси вiддiлу у взаемовiдносинах з iншri,rми

струк'урними rrйро.дiпами райд"р*qдйi"iстръrlii, iншими органами виконавчот

влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприем.:::у:j утл"_":Y,r1, 
,",

органiзацiями - за доруrенням керiвництва районноi державноt адмlнlстрацlt"

9.1 1. забезпечуе дотримання правил внутрiшнього трудовOго розгrорядку

та виконавськоi дисциплiни у вiддiлi,

g.l 2. Здiйснюе iншi повноваженн,I,

10. Граничну чисельнiсть, фонд

визнача€ голова районноi державно1

LLl{J

визначенi законом,

оплати прачi працil]FIt{кil} iji,lti ilri"

адмiнiстрацiт у Me)tiax j_,ttдllOltil:lJl}i),

державноТ адмiнiстрацti,

l


