
ЕРДЖЕНО
ядження Подільської районної 
Києві державної адміністрації

&04Є № 6Ъ

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ контролю за благоустроєм 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Відділ контролю за благоустроєм (далі - Відділ) є структурним 
підрозділом Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності підпорядковується голові Подільської районної 
місті Києві державної адміністрації, заступнику голови Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків і 
оперативно — директору Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами 
України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, Правилами 
благоустрою міста Києва, розпорядженнями Київської міської державної 
адміністрації та Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
Регламентом Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, цим 
Положенням, Положенням про Департамент міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Відділ не є юридичною особою, має штампи зі своїм найменуванням, 
відповідні бланки.

5. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує відділ 
службовим приміщенням для роботи, пов’язаної з діяльністю відділу.

6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) контроль, в межах своєї компетенції, за дотриманням встановленого 
порядку утримання і експлуатації об’єктів інфраструктури Подільського 
району м. Києва, правомірності їхнього розміщення та благоустрою 
територій;



2) контроль за дотриманням нормативного санітарно-технічного стану 
територій, будівель, споруд, інженерних мереж, елементів зовнішнього 
благоустрою Подільського району м. Києва, будівельних і дорожніх робіт, а 
також вжиття відповідних заходів щодо усунення недоліків;

3) контроль за проведенням робіт, пов’язаних з прокладанням, ремонтом і 
переобладнанням підземних інженерних комунікацій, будівництвом і 
ремонтом шляхів та проведенням благоустрою, і озеленення територій 
організаціями, підприємствами, установами, закладами всіх форм власності, 
а також фізичними особами;

4) виконання оперативних завдань щодо усунення недоліків у сфері 
благоустрою та санітарно-технічного стану Подільського району м. Києва;

5) в межах своєї компетенції розглядає письмові та усні звернення громадян 
та юридичних осіб, опрацьовує запити і звернення народних депутатів 
України та депутатів відповідних місцевих рад;

6) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

7) забезпечує захист персональних даних;

8)інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

9) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 
стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені 
має право:

1) проводити в межах своєї компетенції контроль за дотриманням 
підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності 
та громадянами Правил благоустрою м. Києва, встановленого нормативними 
актами порядку технічної експлуатації і утримання територій, об’єктів 
благоустрою районної інфраструктури;

2) контролювати виконання заходів щодо утримання в належному санітарно- 
технічному стані територій, незалежно від форм власності.

3) отримувати від підприємств, установ, організацій та громадян 
зобов’язання щодо відновлення благоустрою, забезпечення чистоти і порядку 
в районі;
4) погоджувати акти до контрольних карток Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища про відновлення



благоустрою після проведення аварійних та планових робіт, які проводяться 
на території району, здійснювати контроль за їх виконанням;

5) вести облік листів погоджень до контрольних карток на виконання 
планових та аварійних робіт;

6) здійснювати контроль правомірності виконання земельних, ремонтних, 
будівельних, монтажних робіт підприємствами, організаціями, установами, 
закладами, а також фізичними особами, пов’язаних з порушенням 
благоустрою території.

7) приймати участь в організації та проведенні місячників з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану території району, інших заходів 
направлених на покращення стану благоустрою території району.

8) отримувати від підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 
власності необхідну інформацію щодо експлуатації, утримання, будівництва, 
ремонту об’єктів, а також від структурних підрозділів Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації, в частині, що стосується компетенції 
Відділу.

9) готувати та подавати на розгляд голові Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації проекти розпоряджень з питань, що належать до 
компетенції Відділу.

10) брати участь у розробці комплексних програм благоустрою району та 
вносити пропозиції з цих питань голові Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації;

11) надавати керівникам підприємств, установ, організацій, закладів усіх 
форм власності та фізичним особам обов’язкові для виконання пропозиції 
щодо усунення виявлених недоліків та одержувати необхідні відомості, 
документи і пояснення (письмово або усно) з питань благоустрою;

12) надавати відповідним органам державної виконавчої влади інформацію 
про порушення законодавства для прийняття відповідних заходів;

13) вручати приписи та складати протоколи про адміністративні 
правопорушення на юридичних і фізичних осіб за виявлені порушення 
Правил благоустрою м. Києва згідно ст. 152 КУпАП;

14) запрошувати до Відділу посадових осіб підприємств, установ, 
організацій, закладів, а також фізичних та юридичних осіб для вжиття 
заходів в межах повноважень по усуненню виявлених порушень 
благоустрою;



15) припиняти проведення самовільних робіт, пов’язаних з будівництвом, 
ремонтом, монтажем конструкцій, споруд, а також робіт без необхідної 
дозвільної документації (контрольні картки Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища);

16) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 
компетенції Відділу;

17) залучати до заходів, направлених на покращення стану благоустрою 
об’єктів благоустрою, а також на усунення виявлених недоліків та порушень 
у сфері благоустрою, інші структурні підрозділи Подільської районної 
державної адміністрації та комунальні підприємства району;

18) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 
Подільської районної державної адміністрації, комунальних підприємств 
району, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, закладів та фізичних осіб інформацію, документи та інші 
матеріали, що необхідні для виконання покладених завдань;

19) брати участь, в межах своєї компетенції, у роботі комісій, що створені 
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією;

20) безперешкодно приймати участь в обстеженні території підприємств, 
установ, організацій, закладів усіх форм власності з метою перевірки 
додержання ними вимог законодавства з питань благоустрою;

21) представляти Відділ, та за дорученням - Подільську районну в місті 
Києві державну адміністрацію в державних, громадських установах при 
розгляді питань благоустрою території.

8. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
за погодженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та директора Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища.

9. Начальник Відділу контролю за благоустроєм:

І. Повинен відповідати професійним та кваліфікаційним вимогам:

1) начальник відділу контролю за благоустроєм відповідно до типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців 
повинен мати кваліфікаційний рівень, вищу освіту та стаж роботи на посадах



державного службовця відповідного напряму не менше трьох років або в 
інших сферах управління не менше п’яти років;
2) повинен знати: основи державного управління; форми та методи роботи із 
засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми 
охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на 
комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову на рівні ділового 
спілкування та застосування;

3) на період відсутності начальника відділу контролю за благоустроєм, його 
обов’язки виконує заступник начальника відділу контролю за благоустроєм.

II. Начальник Відділу виконує завдання та обов'язки:

1)начальник відділу, як державний службовець, за невиконання або 
неналежне виконання службових обов’язків, перевищення повноважень, 
порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби та 
вчинення дій, передбачених Законом України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» несе відповідальність на підставі Закону України «Про 
державну службу» та чинного законодавства;

2) готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організовує та 
контролює їх виконання;

3) забезпечує узагальнення інформації з питань благоустрою, аналітичних 
матеріалів, планових показників;

4) готує пропозиції керівництву з питань поліпшення благоустрою та 
зовнішнього дизайну району;

5) регулює роботу Відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими 
структурними підрозділами Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, службами району;

ш

6) контролює у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах та 
організаціях чинного законодавства, рішень Київської міської ради та 
розпоряджень Київської міської державної адміністрації та Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрацій у сфері благоустрою на 
території району, аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення нега
тивних та закріплення позитивних тенденцій;

7) співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покла
дених на Відділ завдань, керуючись чинним законодавством. Приймає 
особисту участь у вирішенні питань благоустрою в особливо важливих 
випадках, при підготовці та проведенні державних і загальноміських заходів,



здійснює систематичні об’їзди території району з метою перевірки стану бла
гоустрою. Подає на вимогу керівництва матеріали аналізу роботи відділу;
8) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд 
працівниками Відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських 
об'єднань, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб за напрямом 
діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень. 
Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої 
дисципліни. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації 
роботи Відділу;

9) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державної таємниці у 
відповідності з чинним законодавством;

10) керує розробкою перспективних і поточних планів роботи Відділу, 
підписує їх та подає на затвердження заступнику голови за розподілом 
обов’язків, контролює та складає звіт про їх виконання. Представляє Відділ з 
усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

III. Начальник Відділу має право:

1) представляти відділ на колегіях районної та міської державних 
адміністрацій, інших колегіальних зборах, які проводяться керівництвом 
державної адміністрації. За дорученням представляти відділ у структурних 
підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його 
компетенції;

2) здійснювати перевірку стану благоустрою територій підприємств, установ, 
організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів Подільської районної 
державної адміністрації, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою 
їх керівників, для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу. 
Скликати та проводити наради з питань, що стосуються діяльності Відділу; ,

4) розподіляти обов’язки між працівниками Відділу, очолювати та 
контролювати їх роботу. Подавати пропозиції керівництву Подільської рай
онної державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад 
та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, 
заохочення та накладання стягнень, сприяти підвищенню кваліфікації 
працівників.



1) координує взаємодію Відділу з іншими структурними підрозділами 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, комунальними 
підприємствами району та Департаментом міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації);

2) здійснює організаційне забезпечення роботи відділу, вирішує в межаХ 
своєї компетенції питання забезпечення його необхідними для роботи 
матеріалами і приладами.

10. Заступник начальника Відділу повинен мати вишу освіту відповідного 
професійного спрямування за освітньо -  кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста.

11. Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади 
головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації у 
встановленому законодавством порядку. Працівники Відділу є державними 
службовцями.

12,Обов’язки працівників Відділу, їх права та відповідальність визначаються 
посадовими інструкціями, які розробляються начальником відділу та 
затверджуються заступником голови згідно, з розподілом обов’язків.

13. Працівники Відділу, як державні службовці, несуть персональну 
відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових 
обов’язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з 
проходженням державної служби згідно чинного законодавства.

IV. Начальник Відділу здійснює взаємовідносини (зв’язки) за посадою:

В.о. керівника апарату М. Дубовик




