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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про заmверduсення поло}tсення про
секmор
zоспоdарсmва,
енерzеmuкu mш

)tC UllUlO В О - КО"МУ Н UЛ l, lt О Z О

iнфрасmрукmурu,
захuсmу dовкiлutя

Кам'янка-Бузькоt районноi depшcaBшoi
а 0м itt ic пtр а цii Л ь в iBc ь Koi о блас mi

Вiдповiдно до ст.ст,5,42 Закону Украiни uПро rиiсцеtзi леil;ttаlзtli
адlмiнiстрацiТ>, постанови Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 26.09.20i2 Л*!387

lrllpo затвердження Типового положення про структурний пtдроздlj] I''1lctiet]Ol

.це}]7ка I]H о r' адмiнiстрацiТ> :

1, Затвердити положення про сектор /киТлоВо-коil,1\,{tlr"iiьilог0

гослодарства, iнфраструктури, енергетики та захисту довкi.llля itа,vl'яtttt;l-

Бузъкоi районноТ державноТ адмirriстрацiТ Львiвськоi областi, rцо ДоДаСТЬСr].

2. Визнати та,ким, що втратило чиннiсть, розпорядr(еЕtliя l,оjlоt]и

районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 19.02.20l 8 NЪ 1 14i02-0E" 1 Е <,IlPtl

затвеРд}кення полоrttення про вiддiл iнфраструктури та житлово-комуНаjil.,1iOi'0

господарства Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ адмiгriстрашii -IIbBiBcbK.rl'

областi> (iз врахуванням внесених до нього змiн).

3. КонтролЬ за виконанняМ розлоряДженнЯ покластI4 H;I iICi_l]ijOг,()

з аступн 14 ка гоJt овИ районноi' державноТ адп,riнiстрацiТ_А. Корбешъl<о го,

Голова XlrиcTll rro 3д1\,| )/"il r\

Ёс,щ
l



злтвЕрдх{Еl{о
Розпорядження голови pttйclrlli о l'

державноi адмiнi стра ш iT

вiд fi ?lпб"м; ,td,"do,,t-zt<#

JФ /39 7 о/-3{ /l,о

поло}t(Ення
про сектор житлово-комунального господарс1,1}ill}

iнфраструктурлr, енергетики та захисту довtсiл;ttl
Кам'яlнка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii ЛьвiвськtlТ o6;lac,l,i

l . Сектор iкитлово-комунаJiьного господарства, irrфрас'r p)v'ii1}'j)!i,

е}IергетикИ та захистУ довкiллЯ Кам'янка-БузькоТ районноТ jtelэ;iiaBHoi'

адмiнiстрацiТ (далi - сектор) е стрУктурниМ пiдроздiлом райоrtноi ltep;icaBi,lc_iT

адмiнiстрацii, утворюетъся головою районноТ державноТ адмiнiстlэацir i в l,,ieilt;].<

району забезпечуе виконання покладених FIa сектор завдань.

2, СектоР пiдпорядкований головi районноТ державFlоj' lt,ц,rliiiicli;;riti';'.

оператиI]но - керiвнику апарату районнот державнот адмiнiстраl_tii- а ,litiioili

lriдзвiтнлtй i пiдконтрольний департаменту доро}кнього i ocllolltt]]c,i i]i1.

лепартаМентУ паJIивно-енергетичного комплексу та енерr,озбере)ttеilI1,1,

департаменту екологij та природних pecypciB, департамегtту poll,}t,t,l]l{y 1,а

eдcllJiyaTaцiT житлово-комунального господарства, уrrравлiн}Ilо Tl]aI]C{l()pl\, ,ia

зв' яtзку Львiвськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

з, Сектор у свотй дiяльностi керусться Конститушiсю i заксlнамlt yirllalitil.

aKTaM}.I президента УкраТни i Кабiнету MiHicTpiB УКРаiНИ, illtiitllllr"'it'I

It4irricTepcTBa iнфраструктури Украiни, Щерхtrкиr,локоiчI}lij-осIlу,

розпорядженнями, дорученнями голови обласноТ державFIоТ адмririiс,граliir"

jlайоннот державноi адмiнiстрацii, наказами керiвника апара,гу pili,ioiiitol

дiaрп,uu*поТ адмiнiстрацiТ, рiшеннями вiдповiдних оргагriiJ r\lic:1,ltJtзtlt,t,,

самоi]l]ядування, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями сектору е:

4.|. Координацiя реалiзацii державноТ долiтики, у ToNIy ,lt,tc,ili

iгrвестиrliйноТ та iнновацiйноТ, пiдпри€мствами га-шузей енергетики, трансгlо}],гу,

зв'язкУ та дороЖньогО господарства на територii району,

4.2, Забезпечення реалiзацiТ державноТ шолiтики rrr.одо рефоi,lь]"vt;аt{tLJ i

комплекСного розвитку. житлово-комунальт,о::
водопостачання та водовiдведення, ексттлуатац11 та

та зеленого госшодарства, благоустрою населених

надання ритуаJIьних та iнших послуг для населенн,I

господарс,гва -j 
1-Ii,l,i iiliil

РеМОНТУ ЖИТЛа. lOPOiltt1 IэOI-O

пунктiв, енергозбере;J(t] l l L{ ll,

ра,йону,



4.З. Забезпечення реалiзацii державноi полiтики з питань ]]озвt.lтку
об'сктiв iнфраструктyри, транспорту, дорожнього господарства. зв'ltзку l]i-]

паливно-енергетичного комплексу на територii району.
4.4. Забезпечення реалiзацii державноi полiтики у сферах oxopoll!j

наtsколишнього природного середовища, поводження з вiдходаlчtrt (rtili,vr

rIоводх{ення з радiоактивними вiдходами) на територiТ району,

4.5. Участъ в розробленi проектiв програм соцiальнtl-екtlIlоiоli.lllL,г,о

розвитку району та цiльових програм, метою яких € пiдвиl,tlеttti-н ilitзнlr
забезпеченостi населення, соцiальноТ та
житлово-комунЕLлъних послуг, полiпшення
дорожньо-транспортноТ iнфраструктури та

виробничоТ сфери
ix якостi, розвитку

енергозбереження.

в ycix видах
комуналъноТ,

4.5. Забезпечення в межах своIх повновая{ень додер),i(а}{I{r1 виlчtоl-

нормативно-гIравових aKTiB з питань житлово-комунального госjlOдLlрсl iJll.

iriфраструктури, енергетики та охорони довкiлля.

4.6. Сприяння органам мiсцевого самоврядування у вирiшенrri гll{тп}il;

сllэгагtiзацiТ обслуговування FIаселення пiдприсмствамLI ,(итJIоI]о-коi\,1\,]ji]jiьi,{оi с)

господарства, органiзацiйно-методичне забезпечення ik дiяльностi .

5. Сектор вiдповiдно до покладених на нього завдань:

5. l . Координуе дiялънiсть пiдприемств житлово-ко!l!lltulь}tого
господарства, галузей енергетики, транспорту, зв'язку, дiороii{llLоI'о
господарства в межах делегованих повноважень з MeToto найбiльlrr e(lel<T ilt]l-i()t-t)

,]Ijкориста}IFiя i'х потенцi-у,

5.2. АнсLпiзус та прогнозус створення нових, або нарош)iваtlt{я ictt;vio'lt,tx

ltотужностей дiючих об'сктiв iнженерно-транспортноТ iнфрасi'ру]i lyp},l.

енергопостачання, транспорту та зв'язку.

5.З. Аналiзуе стан житлово-комунального господарства pai,{LrII}'. бсРе

y,Liacтb у визначеннi прiоритетiв розвитку та технiчного i]el)eocIiaLL(elttirl
-\U0 CKTIB. готус пропозицl1 з цих питань.

5.4. Органiзовус виконання обласних i районтlих ПРОГРаlчI у ct}_lelli

розI]итку iнфраструктури, житлово-комунаJIьного господарства, б.паr,оу,Сr роtо
населених пунктiв, енергозбереження та охорони навколишнього пl]ироllilогс)

сtlцiаtь1-Iого розвйтку
l lароIцування lсIIуIочих

середовища.

мiсцевого O*J^*.Ty ш]одо dliгrагrсувiiiJ],lrl
i розвитку житлоRо-liоN]),i,liulь}:1оI,о

5.5. Готуе пропозицii до гlроектiв

райоtIнtlх програм: реформування
господарства, благоустроtо населених лунктiв, енергоефект,l,tвtt tlс,г i

енергозбереження, поводження з твердими побутовими вiдходами, питного

водопостачання, пiдвищення рiвня безпеки дорожнъого руху- ;

5,6. Розробляе пропозицiт до проекту програми економi,]ttr_lгt,l i

iайону, якi стосуютъся створе.{ня 1-IoB].lx або

поrуrпt оaтей дiючих об'ектiв jHжettel]i-lo-TpaI1спtl1-1T,tttэT



iнфраструктури, полiпшення житлово-комуна-пьного обслуговуваI]ня liасеJtеitI,{я,

благоустрою населених пунктiв та енергозбереження,

5.1 . Здiйснюе заходи щодо популяризацii ефективного та оlцадjl}llзого

спо}кивання паливно-енергетичних ресурсlв,

5.8. Здiйснюе прогнозування можливих

установах та закJIадах бюджетноi сфери

комунаJIъного господарства району,

,гериторiаJIъних громад.

5.15. Сприяс реалiзацii iнвестицiйноi полiтики

капiтального ремонту об'ектiв житлово-комунашьного

трацспортноТ iнфраструктури,

piBHiB еilеtr-lгозбереii(еFllt,l iJ

та пiдприсмствах iкIi,гjtоt]о-

5.9. Органiзовуе розроблення та здiйснення заходiв, спl]яN,lованtlх t|]

за,безгrечен{fя стаJIоi роботи житлово-комуналгIьного господарства, тр,ti,tспорl н(Jl

iнфраструктури та бюджетних установ району в осiннъо-зимовий перiо,t,

5.10. здiйснюс вiдповiдно до законодавства КОНТРОЛЬ За fio7:ieP)Katiн'ir\l

правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експ,lу,rгаLllt ,га

утримання х(итJIоВого фонду i об'сктiв комунаJIьноТ власностi,

5.1l. Сприяс розвитку ринку транспортних послуг, координашiТ роботи

itвтомобiльногО транспортУ загаJIьногО користуВання, оптишriзацii luleile,lti

Mlap шрутiв перевезення пасая<ирiв,

5.|2. Сприяс формуванню та розвитку комунальноТ слуя(би у сiльськiй

мiсцевостi.

5. 1з. Сприяе впровадженню сучасних енергозберiгаючих,гехItоJtсlгii,i lia

пiдпlэисмствах житлово-комунального господарства та бrод;ltетних \,c,l,al,totJ

району.
5.14. Сприяс прийняттю об'сктiв вiдомчого житлового фонду у BлttсlllC']'l;

у сферi рекоrlстрз,кrtiТ l

господарстi]ti, lil )ite i-tep LttJ-

проектiв благоустроrо tuticTa, ceлlJLIl l,ii

5,]7, Органiзовуе проведення перевiрок виконанIfя aKTiB зако}lод?lвстiла,

l]озпоряд}кенъ та рiшень органiв виконавчоТ влади з пита1-Iь, U]о ","*.l: 1:
]iоМПетенЦiТ""о'орУ'до.,оuiдаекерiввиЦТВУПрФрезУлЬТаТиIlеl)еtJll]0I(i-lil.
п,riсцях.

5.i8, Гlроводить монiторинг стану реалiзацiТ державнtах, гiU]узеI]l4х ,гil

пtiсцевих програМ В 
. 
житлово-комунальному господарст,вi, IIал1,1IJi-iо-

енергетI4Llt{ому комплеttсi, галузях транспорту i зв'язку та oxopoFl14

}{авколишнього природного середовиша,

5.19.СприясроЗВИТкУзовнiшньо-еконоМiчноiДiяльнос.гilliдllirliс-п;с.гв.
устаноВ та органiзачiй житлово-комунаJIьного господарства, Tpa}|cllopl,y та

зв'яз tty. 
l

5.16. Сприяе розробленню
сiльсъких населених пунктlв,



фондiв охорони навколишнього природного середовища,

5.26. Бере уt{асть у пiдготовцi пропозицiй до проектiв

економiчного та культурного розвитку району,

проекти розпоряджень голови

реалiзацiТ галузевих повноваженъ,

5.20. розробляс i реалiзус районну програму у сферi литнот вод}1 ]Lr

il итI]ого водопостачанlUI ;

5.2|. Забезпечуе решriзацiю повноважень районноТ дерirtавно'i

адмiгriстрацiт шодо здiйснення контролю за виконанням ус1ановлеliLlх v цiй

сферi правил iHopM;

5.22. Забезпечус виконання правил i норм користування cиc"i,ej\lil]vtt,i

llитIJого водопостачання, дотримання ре}киму зон caнlTapнol oxopotli"l дitiеi)еJl

та об'сктiв rrитного водопостачання;

5.2з. Здiйснюс вiдповiдно до законодавства контроль за оргаtliзiluiсtо r,a

якiстtО обслугоВуваннЯ населенНя пiдприемствами, ycTalroBaN,ILi та оргilгliз;tцilil,t1,1

itiитло во-комунаJIьного господарства.

5.24. Подас пропозицiТ до перелiку першочергових пl]l,{родоохOi]оtItlt,lх

заходiв. якi передбаченi для фiнансуваЕiня з обласного фо"ду, oxopolli,t

}]авitолишнього природного середовища.

5.25. Проволить аналiз надходження та використання коштIt] lvllcl_JeI]1,1x

5.28. Бере участь у розробленнi проектiв розrIоряджень голови р"й::]":l

^ержавнот 
айiнiстрацiт, головними рьзробниками яких с iншi cтpyltl,\1ptll

iriдроздiли.
райогrноТ дlеl-i;'i<ltt"lноТ5.2g. Бере участъ у пiдготовцi звiтiв голови

;iдмirзiстрацiт для i'x розгляду на ceciT райоrrнот Ради,

5.З 1. Розглядае в установленому законодавством порядку звеllнеtлгtя

oeK,I]()p.

5.33, Здiйснюс iншi передбаченi законом повноваже}{Еl,i, tI()1]-}iзаill з

виконанням покладених на нього завдань,

6. Сектор для здiйснення гIовноважень та виконанLlя завдаt"lь, Lцо

t]изi-iаченi, lutac гIраво :

6. l. Одерхсувати В установленому законодавством лорядку

структурниХ liiдро.дiпiu райдержадмiнiстрацii, органiв

са]чrоврядування, пiдприсмств, установ та органiзаrriй незалеiкFlо

лрограjчl с о цiа,l bit о-

райоrrноТ дер;каrзноi'5.27 . Розробляс
адмiнiстlэацiТ з питань

, 5.З0. Готус
iьrформацiйнi та
адмiгriстрацii.

самостiйно або разом з

аналiтичнi матерiали для

iншими cтpyкTypHI,IN,tlI пiдрtlз;:tiлirпrl,r

поданнЯ головi paйcэHHoT,iteP,ttilBllOT

вlд lнших
мiсцевого

вiд форми
t4



Власностi та ix посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, tiеобхiднi
для виконаFIня покладених на нъого завдань.

6,2. Залучати до виконання окремих робiт, участi у вивченгti oj(peN,lll\
питанъ спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдрозлi",riв

раЙдержадмiнiстрацiТ, пiдприемств, установ та органiзацiй (за погодженням з ix
керiвниками), представникiв |ромадських об'сднань (за згодою).

б.З. Вносити в установленому порядку пропозицiТ

роботи райдержадмiнiстрацii у вiдповiднiй га-гrузi.

6.4, Itористуватись в установленому порядку iнформаuiйними базамtи
органiв виконавчоi влади, сл{стемами зв'язку i комуt-liкацiй. ]vlepe}li.tj\,lr.l

спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, провоi]l,ти ceпtirra;lit ,J

питань, що на_пежать до компетенrцiТ сектору.

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у Me7lirtx

повноважень взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами, aIlapaтoivt

районноi державноi адмiнiстрацii, органами мiсцевого са]чlоврrtllуваlIня.
територiальними органами MiHicTepcTB, iнших центральFIих органiв виtсогlавчоi
i]Jtади, а такох( пiдприемствами, установами та органiзацiями з lvleтolo cl'l]o;)el,i[{rl

чN,Iов для провадження послiдовноТ та узгодженоТ дiяльностi lлодlсl с'гроr<iiз.

liеlэiодичtлостi одержання i передачi iнформачiТ, необхiдrrоi для ll;ljIежtlOго
викоt{ання покладених на нього завдань та здiйснення заплаFIованих захсl/liв.

8. Сектор очолю€ завiдувач, який призначасться на посаду i звi.гrьrlяСтьсrl

з посади керiвником апарату районноТ державноi' адмiнiстрацiТ :згiiit-lО iз

законодавством про державну службу за погодженням iз /1}1]]ettT'oi]itMi,l

департаменту дорожнього господарства, департаменту розвIrтку та. eкcilj]\'a] ii;tiT

i]iитлово_комуналъного господарства, департаменту паливI{о-енергети Ll I l()го

l(оN4плексу та енергозбереження обласноi державноi адмirriстраrцiт }i

устацоtsленому законодавством порядку.

9. Завiдувач сектору:

9.1. ЗдiйснIос керiвництво сектором, несе персоIJальну вiдпоrзj;lа-цьltiс],ь

за оiэганiзацirО та резулЬтати йогО дiяльноСтi, сприЯс cTBopeнll}o }tале)liiI1,1Х YrVOIl

прашi у пiдроздiлi.

9.2. Подае на затвердження головi районноТ дерх(авFIоl адлriнiс,грirцii'

Ilоrtоiкення про сектор.

9.з. Розробляе посадову iнструкцii працiвника сектору,

9.4. Плануе роботу сектору, вносить пропозицiТ rriодо формуваi,l}Irl гlлаiilв

роботи районноТ державноi адмiнiс,грацii.

9.5. В>rtивае заходiв до удосконыIення органiзацiт та гliдвиrценtllt

е(lективlлостi роботи сектору.

щодо удосконале]lI{rI



9.б. Звiтус перед головою районноТ державноl' адмir-riстlэацii' rti]o
Виконання покладених на сектор завдань та затверджених планiв робо,ги.

9.7. Може входити до складу колегii районноi державноТ адrчriнiстрацii'.

9.8. Вносить пропозицii щодо розгляду на засiданнях ко"гtеt-iТ IIL{l,|tllb. lllo
наJIежатъ до комrrетенцii сектору, та розробляе проекти вiдповiдних рiшень.

9,9. N4orKe брати участь у засiданнях органiв мiсцевого самовряllчiзаltl,я.

9.I0. Представляе iнтереси сектору у взасмовiдносинах з iHrлttMti.I

сl'рукт),,рними пiдроздiлами районноТ державноi адмiнiст:рацiТ, itittit.tMrt
оргаFIамi{ виконавчоТ влади, органами мiсцевого самоврrtд}/в[-li-lнrt.
гti,lприсмствами, установами та органiзацiями - за дорученням KelliBttttti,tBa

1эайонноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

9.1 l, Подае керiвнику апарату районноТ дер}кавноТ адмirriс,гlэашiТ
пропозицii щодо призначення на посаду та звiлънення з посади у поIrядку.
лередбаченому законодавством про державну службу, головного сгIецiаt.liiста
сектору] IIрисвоення йому рангу державного службовця, його заохоLtеII}iri T.l

притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi.

9.|2, Забезпечус дотримання правил вlrутрiшнъого слlу,;кбtlвtэгt_l

i]озпорядку,Iа виконавськоТ дисциплiни у ceKTopi.

9. l З " Здiйснтос iншi повноваження, визначенi законом.

l0. Граничну чисельнiстъ, фо*rд оплати працi працiвi,rикiв ceкlopy
вLIзначае голова районноТ державноТ адмiнiстрацiТ у N4ежах вiдгlоrзi,ltttttх

бlодittетгtих призначень.

l1. Штатний розпис та кошторис сектору затверджус гоJlова райоltноi'
державноТ адмiнiстрацii.
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