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КАМ, ЯНКА_Б УЗЬКА РМОННА ШРЖАВ НА АД4IНI С ТРАЦIЯ

розп ОРЯДЖЕННЯ
- _k-

м. Кам'янка-Ьузька ;;BP a?//jlб r&t'l,}1l,Ll *r/""?

Про заmверdлrcення поло)tсення про
вiddiл мiсmобуdування mа
архimекmурu Калt'янка-Бузькоi
ройонноi dереrcшвноi аdмiнiсmрацii
ЛbBiBcbKoi обласmi

ВiдповiднО дО ст,ст.5,42 ЗаконУ УкраТни <Про мiсцевi ,lte1l;b:ai;lti

адмiнiстрацiТ>, Типового положення гIро структурниЙ пiдрозлirt rr,ticцeiloТ

державнот адмiнiстрацii, затвердженого постановою Кабiнету N4ir-iitlгiэiв

УкраiнИ вiд 26.09.20l2 Jф887, та розпОрядженнЯ головИ районнсri .ljij;,)7L;iitjiit,};

адмirriстРацiТ вiД 1 1.04.201B Jф224l02-08/18 <ПрО переймеНування вjддi:i,,,;>:

l. Затвердити положення про вiддiл мiстобУдування ,га ар}liгt,:li;\ili{

i{iiм'янitа-БузькоТ районноi державноi адмiнiстраuiТ ЛьвiвськоТ ,,,ii'i,-rc'ii, i,Li,,

дt()дас гься"

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпоря,Ц)Iiсrl}i}] l'(},;ii,,iJ'i

районноТ державноТ адмiнiстрацii вiд l9.02.20lE .]'{91L}5irJ:-(),j,/i.1l ,.l l;,,ii

за,гвердження положення про вiддiл мiстобулування, а;;хi,геi,.,гi,рir ii]

будiвництва Кам'янка-БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстраiiil -]ibBtBct,ttci

областi>.

З. Контроль за виконанням розпоряджел{ня IIокjlаСТИ i{il ltCPl-L}t;J'r,)

заступника голови районнот державнот адмiнiстрацiт А.вашrсi вс bkoi 0.

l_-гr;t tl Bil B.i{i,ii}иj{ý{ъ{
ffi;щрý



ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорялженнrI голови
pal"toHH оТ .]ep;,aBHoi ад,rri Hi cTparrii'
вiд ./6 r-{с rцlч /iff,Уо,*т_
M,@l,{ l-

1. Вiддiл мiстобулування та архiтектури Кам'янка-БузькоТ районноТ
державноi адмiнiстрацiТ Львiвськоi областi (далi - вiддiл) утворюеться головою

раионно1 д€ржавно1 адмlнlстрац11, входить до складу раионно1 державноt
адмiнiстрацii i в межах району забезпечуе виконання покладених на вiддiл
завдань.

2. Вiддiл пiдпорядкований головi районноi державноТ адмirriс'гlэiiriii.
оперативно - керiвнику апарату районноi державноТ адмiнiстрацiТ, а також

т!1 розв1.1,гliVпiдзвiтний i пiдконтрольний департаменту архiтектури
мiстобудування Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

З. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю Украiни, законами
УкраТни, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTB,
iнших центральних органiв виконавчоi влади, розпорядженнями Та

дорученнями голови обласноi державноi адмiнiстрацiТ, розпорядженнями Та

дорученнями голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ, накзвами директОра
департаменту архiтектури та розвитку мiстобудування обласноТ державНОТ
адмiнiстрацii, наказами керiвника апарату районноТ державноТ адмiнiстРаЦiТ, а

також положенням прЬ вiддiл.

4. основним завданням вiддiлу е забезпечення реалiзацiТ державноТ
полiтики у сферi мiстобудування та архiтектури на територii району.

5. З метою колегiального та професiйного розгляду мiстобУЛiВНИХ Та

архiтектурних рiшень при вiддiлi утворюеться архiтектурно-мiстобудiвна Реда,
як дорадчий орган, що дiе на громадських засадах.

6. Вiддiл вiдповiдно до визначених повноважень:.

1) органiзовус виконання Конститучii Украiни, законiв УкраТни,

aKTiB Президента УкраiнИ, КабiнетУ MiHicTpiB Украi'ни, MiHicTepcTB,

iнших ць"rрuп"них органiв виконавчоi влади та здiйснюс контроль за i.ч

реал iзацiею;

2) готу€ рiшення щодо планування територiI на регiональному
(схема планування територiТ району) та мiсцевому рiвнях;

з) вносить пропозицii щодо розроблення, коригування показникiв

i затвердження схеми планування територii району;



I

I

I

I

] ) готr с пропозrrцiТ Jо програм соцiально-еконоlчti.lгtого l,a

л,i,"-1ьт),рного розвIlтк\, району- i подас Тх на розгляд районноi леlэ;rавrlоl'
адмiнiстрацiТ;

5) здiйснюсмонiторинг:

- реалiзацii схеми планування територiТ району;
- стану розроблення, оновлення мiстобулiвноi доку]vlеIlтацij' HLl

регiональному та мiсцевому рiвнях (схема гrланування територiТ iэайr.rlr1,.
генеральнi плани населених пунктiв, плdни зонування територiй, дета.пьlii
llлани територiй);

- забудови та iншого використання територiй;

6) сприяе розробленню, проведенню експертизи мiстобулiвirоl'
ДокуIчf ентацiТ;

]) вносить пропозицii виконавчим органам мiсцевоt-о
самоврядування rцодо необхiдностi розроблення, внесення зрtiн дl()

генеральних планiв населених пунктiв району, iншоТ мiстобулiвноj'
документацiТ;

S) сприяе органам мiсцевого самоврядування у т]Llрiшеннi llи'i'аIjL
соцiально-економiчного розвитку вiдповiдноi територiТ у ]vleriax cBclTx

повноважень;

9) готу€ пропозицiТ шодо встановлення рехtиму забу'лtlвrr
територiй, визначених для мiстобулiвних потреб, за межам}J I-iаселеii},{Х

пунктiв;

l0) У межаХ компетенцii, на пiдставi проектних pimetti,
мiстобулiвноi документацii регiонального рiвня, приймас учас,гь ),

пiдготовцi пропозицiй ш{одо удосконалення адпriнiст,раl lttзii,_l-

територiального устрою району;
1 l) координус дiялънiсть:

- суб'сктiв мiстобулування щодо комплексного розвитку територiй,
забудови населених лунктiв на територii району, полiп lilенгtя . l'х

архiтекТурногО вигляду, збережеНня традИцiйного характеру сgредоtзиlltii i

об'сктiв apxiTeKTypHoi та мiстобудiвноi спадщини;

- r1iдпРисмств, устаноВ та органiзацiй, якi викоilую"гь робсl t,tl.

надають гIослуги у сферi мiстобулування та архiтектури;

12) видас мiстобудiвнi умови та обмеження забуДоtstl ЗeNlcjli,lI[)I

дiлянки;

1з) вида€ булiвелЬний паспорт забудови земельноТ дiлягrки;

l4) нада€ пропозицii' органам мiсцевого самовряд},ванttя tll(}.llt)

розроблення комплексних схем розмiщення тимчасових спорул дjl,i

провадження пiдприсмницькот дiяльностi на територiт населених гtvttл:r ib

району;
прив'язки тимчасовоi спору/]1,1 ,l,]"i,l15) оформляс паспорт



ПР О В a_]/r\ еннЯ п i:присrtницъкоi дiялъностi 
;

р"й""|:) 
забезПеч},С ведення мiстобудiвного кадастру на ,геlэиторii'

17) забезпечуе виконання робiт з .укомплектування, зберiгання,;f;fi 
"fr": 
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i д о к у й н т а ц i i,

,u r,.l3}#;H: Х"ffiП:Дення " у"ufi"оь"оr, порядку apxi тектур н их
19) б,р" участЪ у реалiзацii державних i бюджетних програм з

ПИТаНЪ бУДiВНИЦ'"u, .оор"iu р_оr"ортання будiвниц;;;;о.rупного житла,,i МОЛО.цiжного *"rrrо"о.о 
_ 
бУдiй"чr"u, пiлъгового кредитування, iндивiдуалъних сiлъсъких забудовникiв, будiвництва жIкатегорiй 

lР9чuдrrr, р.алiзuцir- "p".-.i" соцiалъноru"u 
Для окреМиХ

ТРаНСПортноi iнфрастру*"ур"; ,l-E' t'UЦrаЛЪНОl Та iнженерно-

20) розробляе проекти комплексних регiоналъних програмбУдiвниц'"u,.- 
- у тому числi *"rrrо"о.о, соцiалъноiТРаНспортноi iнфраструктури; 

v) '"UЦrаJlЪНОl Т@ iнженерно-

21) здiйснюе монiторинг введених експлуатацiю соцiальноз начущих та нез ав ершених будiвн"r,;;;'; б' eKTiB ;22) бере участъ у розглядi питань, пов'язаних з виникненнямнадзвичайних ситуацiй r."iо.""ного i природного характеру;2з) здiйсн.юе монiторинг проектування та будiвництва об'сктiв урамках реалiзацii проектiв державного значення;
24) бере участЪ у складаннi перелiкiв об'ектiв, якi фiнансуються заРаХУНОК ДеРЖаВНИХ КаПiТаЛЪНИХ вкладенъ, ,".ч.оа;;;; , o.o*uu'o'y тамlсцевому бюджетах для вiдповiд"оТ rЪ|"rорii;
25) надае пропозицii 

___щодо роrробо.".r" порядкiв залучення,
i"Тffi i*Y,,:r";TY.LJ":ff вi_#""пЪБi".,utо"о]iТil.,.irп"r"",*у

26) здiйснюе iншi функцii у сферi мiстобудування та архiтектури)визначенi законодавчими та нормативно-правовими актами;
27) забезпечуе виконання Закону Украiни ,,Про охорону кулътурноi.

ffi"Ж;:*;,'СТИНi ОХОрони та збЪрейнн, пам,яток архiтектури та

2В) вноситъ
сUiOд)tету,

пропозицii щодо проекту вiдповiдного r\,licIieBol.t-l

29) розробляе проекти розпорядженъ голови районноi державнотадмiнiстрацii, у визначених законом випадках проекти нормативно-правових aKTiB з питанъ реалiзацii галузе""* .rо""оваженъ;, з0) бере участъ у пiдготовцi звiтiв голови районноr державноiадмiнiсТрацii для ix розгляду на cecii районно \ ради;



_] l ) гот\ € саrtостiйно або разом з iншими cTpyKTyPHI,tr\11,1

пi:роз:i-lа}Ill iнфорr.rацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання голtltзi

районноТ дер,кавноТ адмiнiстрацiТ;

З2) розглядас в установленому законодавством порядкУ зверненнЯ

громадян;

3з) опрацьовуе запити i звернення народних депутатiВ YKpaTHrl ,ill

:tепут:атiв вiдповiдних мiсцевих рад;
,", l ",34) забезпеЧус достуrl до публiчноi iнформацii, розпорядtlиltоj\,1 якоl

с вiддiл;

35) надас методичну допомогу органам мiсцевого самоврядуi]аttlJrl з

lIитань здiйснення наданих iм законом повноважень органiв виt<онавчоl

I]JIади.

1. Вiддiл для здiйснення повноважень та виконання завдань, щ()

визначенi, м4е право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку вiд ii{lllих

структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстраuii'. t_lргuнiв

tчtiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та оl)ганiзацrii

незалежнО вiД фЪрr" власносТi та Тх посадових осiб iH(loiэпlat-.iti_l,

документи i матерiали, необхiднi для виконання гlокладених на ньL]г(]

завдань;

2) залучати до виконання окремих робiт, участi у Bt,l B,ieitl;l

окремиХ питанЬ спецiалiстiв, фахiвцiв iнших cTpyкTypHl,tx пiдроздi"riв

ройочrrrОТ держаВноТ адмiнiстрацii, пiдприсмств, установ та орга}liзацiлi (зlr

погодженням з iх керiвниками),, представникiв громадських об'е,][lIi]itь (:за

згодою);

з ) вносити в установленому порядку прогrозлiuiт tцо jio

удосконалення роботи районнот державноi адмiнiстраuiт У вiдrlt_lвi;llrlii

галузi;

4) користуВатисЬ В установленому порядку iнформацiйrti,lьi tt

базами органiв виконавчоi влади, системами зв'язку iKoMyHiKa+ti'l,

мережами спецiаJIьного зв'язку та iншими технiчними засобами:

5) скликати в установленому порядку наради, проводи,гt,i c-eMilta]]t,l

,-u *о.rф.ренцiТ з питань, що належатъ до Його компетенцiТ.

8.ВiддiлВУсТаноВЛеНоМУЗаконоДаВсТВоМ.ПоряДкУТLtуМеiliаХ
IIовноважень взасмодiе з iншими структурними пiдрОЗДtЛаМИ, alt?P?Toivl

райояноТ державноI адмiнiстрацii, органами мiсцевого самовряд]/Ltаilлi,lt, :i

.гonor' rriдприеМствамИ, устанОвамИ та органiзацiями з MeToHJ с,гtJореt-ItIя

умоВ длЯ провадяtеннЯ послiдовноТ та узгоджеНоТ.дiяльностi Lцодt)

с.грtlкiв, перiодичностi одержання i передачi iнформаuiт, необхiitнот rlлlя

належного виконання покладених на нього завдань та здiйсL{еtIIjя

запланованих заходiв.



9. Вiддiл очолю€ начальник. який за посадоrо с гоjlоt]I1tlý,l
apxiTeKTopoM району та головою архiтектурно-мiстобудiвноТ рад1.1)
I1l)изначасl,ьсЯ на посадУ i звiльнясться з посади головою районноi'
дер;кавнот адмiнiстрацii за погодженням iз директором департамел{l уархiтектури та розвитку мiстобудування Львiвськот обласноi лери<авнtll'
адмiнiстрацiт в установленому законодавством порядку.

Вiдповiдно до ст.14 ЗаконУ УкраТни uПро apxiTeKTypHY дiяльtliсть,,
призначення на посаду головного apxideKTopa району здiйснлос:r-ьсlt
виключно за результатами конкурсу. В KoHKypci можуть брати уLtас,гl,особи, якi мають вищу apxiTeKTypнy ocBiTy та стаж органiзацiйноi, i

професiйнот роботи за фахом у сферi мiстобулування та Ърхii-ектури lle
менше 5 poKiB.

10. Начальник вiддiлу:

l) здiйснюе керiвництво вiддiлом, несе liepcOJ]aJ]bttV
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За органiзацiю та результати його дiяльнсlстi, .r,pиur-.
cTBopeHHIo належних умов працi у вiддiлi;

2) подае на затвердження головi районноi державноТ адмiнiстlэаlti'i
положення про вiддiл;

з) розробляс посадовi iнструкцii головного сllецiа,tiс'l'а -iit

сгrецiалiста вiддiлу;

4) плану€ роботУ вiддiлу, вносить пропозицii щодо (_lоlэмувангr;i
планiв роботи районноТ державноI адмiнiстрацii;

5) вживае заходiв до
ефективностi роботи вiддiлу;

удосконалення органiзацiТ та пiдвищення

6) ЗВiТУе Перед головою районноТ державноТ адмirriстрацiТ г]I)i)
ВИКОНаННя Покладених на вiддiл завдань та затверджених IlJlarliB робо,гl,t.

7) МОЖе ВХодити до складу КолегiТ районноi :.iepiKaB]]()i'
адмiнiстрацii;

В) Вносить пропозицiТ rцодо розгляду на засiданнях Ко;rегir' llитilгli,.-
Ц{О наЛежать до компетенцii вiддiлу, та розробляс проекти вiлtlсlвiлгtl.tх
рiшень;

9) може брати участь
самоврядування;

10) представляе iнтереси вiддiлу у взаемовiдноЬинах з iншими
структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацir, органами
мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами icl

rrpot|lec illlloT

у засiданнях органiв мiсцевгэt-о

|2) подае керiвнику апарату раионно1 державноТ адрriнiсr-раuii



l]рuilоз;j ll lо:о призначення на посаду та звiльнення з посади у порrtлку,.
rrере;бэL.:_,,,],i\ законодавством про державну службу, державl]I.1х
с;i,rl,кбtlз . з Br::i;ly. присвосння iM рангiв державних слуiкбовцiв, iх
:jаохс)ч.ння та притягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi;

. -] t проводить особистий прийом громадян з питань, що н&леIiп,гь
-]о iloBHoBa/KeHb вiддiлу;

1-1t забезпечус дотримання прат{iвниками вiддiлу правllJ]
f]н\ трiшнього слуrкбового розпорядку Td виконавськоi дисцигlлillи;

l5) здiйснюс iншi повноваження, визначенi законом.

i l. Граничну чисельнiсть, фо*rд оплати працi працi'вникiв вiддiл,l,
визначае голова районноi державноТ адмiнiстрацii у ме}(ах вiдпогзiдlllих
бюдiкетних призначень.

12. ТТТтатний розпис та кошторис вiддiлу затверджус головаl

районноi державноi адмiнiстрацiТ за пропозицiями начальника Bi;1,1t i"'Iy.

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


