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1. зАгАльнI положЕнIIя

1.1. Вiддiл капiта.пьного будiвниuтва Миргородськоi MicbKoi ради (далi - Вiддiл) е
виконавчим органом Миргородськоi мiськоi ради.
1.2. Вiддiл утворився в результатi подiлу Управлiння житлово - комунального

господарства Миргородськоi MicbKoi Ради. Вiддiл е правонаступником Управлiння
житлово - комунЕIльного господарства Миргородськоi MicbKoi ради В частинi щодо
будiвництва, реконструкцii, капiтального та поточного ремонту дорожньо-мостового
господарсТва, об'екТiв благоуСтрою, волопровiдних iнженерних мереж, об'ектiв освiти,
охорони здоров'я, транспорту, культурно - побутового, сtIортивного та iншого
призначення.
1.3. Вiддiл безпосередньо пiдпорядкований MicbKoMy головi,

пiдконтрольний Миргоролськiй мiськiй радi.
1.4. Вiддiл у своiй дiяльностi керусться Конститучiсю Украiни, Законом Украiни кПро

мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>о Законом УкраiЪи кПро службу в органах мiсцевого
самоврядування)) та iншими законаN,Iи, нормативно-правовими акТЕlп,Iи Президента
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, вiдповiдних MiHicTepcTB, державними будiвельними
нормами i правилами, розпорядженнями Полтавськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
рiшеннями Миргородськоi MicbKoi ради та Ii виконавчого KoMiTeTy, розпорядчими
докуI\{ентами Миргородського мiського голови, цим Положенням.
1,5. Майно Вiллiлу е комунальною власнiстю Миргородськоi мiськоi територiальноi

громади i належить Вiддiлу на правi оперативного управлiння.
1,6, Вiддiл е юридичною особою, мае самостiйний ба_шанс, реестрацiйнi та спецiа_гlьнi

рахунки в Управлiннi державнот казначейськоi служби Укратни, печатку iз зображенням
щержавного Герба Укратни та cBo'lM найменуванням, штампи, може самостiйно виступати
стороною у судах загальноi юрисдикцii та спецiалiзованих судах ycix iнстанцiй,
здiйснювати iншi права та обов'язки юридичноi особи в межах, визначених чинним
законодавством УкраТни.
1.7. Припинення дiяльностi Вiддiлу (лiквiдацiя, реорганiзачiя) здiйснюеться за

рiшенням MicbKoi РаДи вiдпоВiдно до вимог чинного законодавства Украihи.
1,8, У випадку припинення дiяльностi Вiддiлу (лiквiдацii, подiлу, злиття, приеднання)

його актиВи передаються до бюджету МиргородськоI MicbKoi територiальноi громади або
однiй чи кiльком неприбугковим органiзацiям вiдповiдного виду, визначених рiшенням
ceciT МиргоролськоТ MicbKoT ради.
1.9. Назва Вiддiлу: Вiддiл капiтального будiвничтва Миргородськот MicbkoT ради.
1.10. Скорочена назва Вiддiлу: ВКБ МиргородськоТ MicbKoT Ради.
1.1l. Мiсцезнаходження: 37600, УкраТна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Якова

Усика, 7, електронна адреса: vkb_2013@ukr.net, телефон: (05355) 5-27-00,(05з55) 5-22-о7.

2. OCHOBHI зАвдАння вIддrлу

2.1.ГоловНим завдаНням Вiддiлу е реалiзацiя дерЖавноТ полiтики в галузi будiвництва,
реконструкцii, капiтального ремонту зовнiшнiх та внутрiшнiх iнженерних мереж, об'ектiв
освiти, охорони здоров'я, спорту, транспорту, культурного та iншого призначення,
будiвництва, реконструкцii, капiтального та поточного ремонту об'ектiв дорожньо-
мостового господарства та благоустрою Миргородськоi MicbKoi територiальноi громади, з



метою забезпечення виконання планових завдань з будiвництва та ефективного

використання капiтальних вкладень, що спрямовуються на зазначену мету.

2.2. Основними завданнями Вiддiлу е:

2.2.1. Проведення процедури державних закупiвель ToBapiB, робiт i послуг з метою

ефективного використання бюджетних коштiв, спрямованих на здiйснення покладених на

Вiддiл завдань.

2.2.2. ВпровадЖення В булiвничТво прогреСивниХ проектниХ рiшень, нових булiвельних

матерiа-гliв, конструкuiй i виробiв.

2.2.з. Коорлиначiя булiвельних робiт по об'ектах МиргоролськоТ MicbKoi територiа-пьноi

громади, по яких виступае замовником.

2.2.4. Пiдготовка й укладання рiзного роду договорiв Вiддiлу з iншими пiдприемствами,

устalновtlп,Iи та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, фiзичними особами-

пiлприемчями та фiзичними особами.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВIДДIЛУ

3.1. Забезпечення збалансованого економiчного розвитку булiвництва, реконструкцiТ,

капiтального та поточного ремонту об'ектiв Миргоролськоi MicbKoi територiальноi

громади, визначених цим Положенням.

3.1.1. Бере участь в формуваннi Irроекту бюджету Миргородськоi MicbKoi територiальноi

громади.

З.I.2. Готуе пропозичii щодо планiв та програм булiвничтва, реконструкцii, капiтальногО

ремонту зовнiшнiх та внутрiшнiх iнженерних мереж, об'ектiв освiти, охорони здоров'я,

спорту, транспорту, культурного та iншого призначення, будiвництва, реконструкцii,
капiтального та поточного ремонту об'сктiв дорожньо-мостового господарства та

благоустрою МиргородськоТ MicbKoT територiальноТ громади та надае ix виконкому.

3.1.3. Складае перелiки просктiв булiвниuтва, реконструкцiТ, титульнi списки булiвниuтва

i проектно - вишукувшIьних робiт, представляе ix на затвердження у встановленому

порядку.

3.1.4. Здiйснюс передачу проектним i вишукувtlльним органiзачiям завдань на

проектування, вихiдних даних, технiчних умов та iнших документiво якi необхiднi для

виконання проектних i вишукувЕtльних робiт та розробки проектно-кошторисноi

локументачii.
3.1.5. Одержуе в структурних пiдроздiлах виконкому та вiдповiдних органiзацiях вихiднi

данi, технiчнi умови для забезпечення виконання покладених на Вiддiл завдань.

3.1.6. Виконуе функчii замовника з булiвничтва, реконструкчiТ, капiтального ремонту

зовнiшнiх та внутрiшнiх iнженерних мереж, об'сктiв освiти, охорони здоров'я, спорту,

транспорту, культурногО та iншого призначення, будiвництва, реконструкцii,
капiтшlьного та поточного ремонту об'ектiв дорожньо-мостового господарства та

благоустрою Миргородськоi MicbKoT тgриторiшlьноi громали.

3.1.7. Здiйснюе пiдготовку тендерноi документацiТ та документацii для пРОВеДеННЯ

спрощених закупiвель, проводить публiчнi закупiвлi робiт i послуг з будiвництва,

реконструкцiт, капiтального та поточного ремонту об'сктiв, щодо яких виступае

Зшловником, за бюджетнi кошти, видiленi бюджетами Bcix piBHiB, укладае пiсля

провЬдення процедури державних закупiвель договори, контракти, додатковi уголи до

них, а також договори на постачання обладнання, устаткування, матерiа.гliв, необхiдних



_a1я з]iйсНення будiВництва; погодя(уС JогL]вiэн- '-_::]. :-.: з;i:{!rнання робiт з пiдрядними
органiзацiЯми згiднО дiючогО законо.]авСтвз }-:t:.,.-;: :З нор}lапвних aKTiB у сферi
будiвництва.
з.1.8. Здiйснюе закупiвлi ToBapiB. об.-i-r_:.-:.-я. ,,.t:атк\ъання та матерiалiв в межах
виконання мiжнародних просктiв i пэ,..::ач:. з я{ia\ грI{I-I}1ае }rчасть Миргородська MicbKa
рада та якi фiнаtrс\/ються iнозеrtн;:r:;1 ,.:я-],\1;:. в To_\t\, чltс-ri на умовах спiвфiнансування,
з подахьшоЮ переJачею rx Kr_]\1\ i.a-bHIt_\t пi:присмствам МиргородськоI MicbKoi
територiапьноi гроrtшtt.
3.1.9. Пере:ас пi:ря:нiit ор^,эн:ззl-i| 5trl"е.-tьний пtайданчик, устаткування, що пiдлягас
\IOHTa/\\'. апарат}-р\. rtaTcpianlt i констрlкшii, якщо це передбачено договiрними
зобов'язання\lIl.
з.1.10. Перевiряс по:анi .]о оп--Iати доку\{енти вiд пiдрядних, постачаJIьних, просктних,
розвiдъа-lьнIlх та iншttх органiзацiй щодо виконання робiт, поставки ToBapiB та надання
пос.тт.
3.1.11. З:il"rснюе розрах}нки з пiдрядниками, постачальниками та iншими органiзачiями
за виконанi роботи, наданi послуги, отриманi товари.
з.\.12. Бере участь у виборi земельних дiлянок лля будiвництва, визначених генпланом
забудiвлi MicTa.

3.1.1з. Готус та подае до уповноважених органiв дозвiльнi документи на початок та
закiнчення булiвельних робiт, включених до плану будiвництва Вiддiлу.
з,1.14. Перелае булiвельнiй органiзацiТ дозволи вiдповiдних органiв на:
- вiдведення земельноi дiлянки пiл булiвництво;
- проведення робiт на розкриття дорожнiх покриттiв;
_ проведення робiт в мiсцях, де знаходяться пiдземнi комунiкацii, з передачею
будiвельнiй органiзацii схем Bcix таких комунiкацiй (кабельних, г€Lзових, водопровiдних,
каналiзацiйних i iH.), розмiщених на територii булiвельного майданчика;
- користування пiд час проведення булiвельних робiт в населених пунктах
електроенергiею, г€lзом, водою, паром вiд iснуючих систем в вiдповiдностi з проектом
органiзацiТ робiт;
- перенесення з булiвельного майданчика магiстральних лiнiй електропередач, мереж
водопроводу, каналiзацiт, газо- та нафтопроволiв, лiнiй зв'язку, залiзничних колiй та
iнших спорУД, шо перешкоджають булiвничтву на вiдведеному майданчику в термiни, якi
передбаченi в договорах, контрактах, додаткових Угодах.
з.1.15. Забезпечуе вчасне i в повному обсязi фiнансування проектно - вишукувальних
робiт i булiвничтва об'сктiв вiдповiдно до титулыIих спискiв будiвництва i укладених
договорiв.
З.1.16. Готус рiшення MicbKoT ради по передачi закiнчених будiвництвом об'ектiв
пiдприемствам i органiзацiям, на якi покладено функuii з ix експлуатацii.
з.1.17.Розробляе та виносИть на розгляД мiськвиконкому проекти рiшень з питань,
вiднесених до компетенцiт Вiддiлу, та здiйснюе контроль за ik виконанням.
з.1.18.Виступае замовником з будiвництва, реконструкцiТ, капiтального ремонту
зовнiшнiх та внутрiшнiх iнженерних мереж, об'сктiв освiти, охорони здоров'я, спорту,
транспорту, культурного та iншого призначення, будiвництва, реконструкцii,
капiтального та поточного ремонту об'сктiв дорожньо_мостового господарства та
благоустрою Миргородськоi пriськоi територiальноi громади в рамках мiжнародного



спiвробiтництва та кредитних програм, стороною яких с Миргородська MicbKa рада, та в
яких Вiддiл виступае кiнцевим бенефiцiарним власником.
З.2. Управлiння об'екталли.
з.2.1. Органiзовуе будiвництво, реконструкцiю, капiтальний ремонт зовнiшнiх тавнугрiшнiх iнженерних мереж, об'ектiв освiти, охорони здоров'я, спорту, транспорту,
культурного та iншого призначення, будiвництво, реконструкцiю, капiтальний тапоточний ремонт об'сктiв дорожньо-мостового господарства та благоустрою
миргоролськоi Micbkoi територiа-гlьноi громади.
з.2.2. Зупиняе будiвництво, щодо якого виступае замовником, та яке
порушенням проектiв, норм i правил, а також може завдати збитки
природному середовищу у випадках, передбачених законом.
з,2,з, Органiзовуе та проводить публiчнi закупiвлi робiт з технiчного нагляду заоб'ектами будiвництва, для здiйснення контролю за дотриманням проектно - кошторисноi
докуl!{ентацii, обсягiв i якостi виконаних робiт на об'ектах по яких зап4овником виступае
Вiддiл.
з.2.4. Складае лефектнi акти, перевiряе кошТориси, логовiрнi цiни, актИ виконаних робiт(форма КБ-2в) та довiдкИ BapTocTi виконаних робiт (кБ-3) з будiвництва, реконструкцii,капiтального i поточного ремонту об'ектiв, щодо яких виступае замовником.
з,2,5, Здiйснюс вiдповiдно До державних булiвельних норм контроль за застосувЕlнням
договiрних цiн, розцiнок в документzж, поданих до оплати.
3,3, Забезпечуе розгляд звернень громадян вiдповiдно до вимогзаконодавства.
3,3,1, РОЗГЛЯДае ЗаПИТИ, ЛИСТИ, ЗВернення та пропозицii громадян, юридичних осiб зпитань, вiднесених до компетенцii Вiддiлу.
з.з,2. Здiйснюе прийом громадян з питань, що вiдносяться до компетенцii Вiддiлувiдповiдно до встановленого графiка.

4. прАвА вIддIлу
4.1. Вiддiл мае право:
4.1.1. одержувати у встановленому порядку вiд посадових осiб виконавчих органiвMicbkoi ради' керiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд формивласностi документио довiдки, iншi матерiа.пи, необхiднi для виконання покJIадених нанього зttвдань.

4,|,2, Iнформувати мiського голову у разi покJIадання на Вiддiл обов'язкiв виконання
робiт, що не вiдносяться до функцii Вiддiлу чи виходить за його межi, а тiжож у випадках,
коли вiдповiднi виконавчi органи Micbkoi ради чи посадовi особи не надають документи,iНШi МаТерiалИ, необхiднi для вирiшення покJIадених ца Вiддiл завдань, з метою вжиття
вiдповiдних заходiв.
4,1,3' Заrц,чдти фахiвцiв iнших виконавчих органiв Миргородськоi MicbKoi ради,пiдроздiлiв, пiдприемств, установ, органiзацiй, об'еднань громадян (за погодженЕям зiхнiмИ керiвникаМи) до розгляДУ п/тань, що входять до ix компетенцii.
4.1 4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до його
компетенцiТ.

4.1.5. Вiддiл в прочесi виконtлпня покладених на нього завдань взасмодiе з iншимивiцдiлаtrlи, управлiнн,шrи мiськоi ради, а також пiдприемств€lми, устtlноваN{и таорганiзацiями, об'еднtlннrlми громадян.

здiйснюеться з

навколишньому



4.|.6. Брати участь у засiданнях MicbKoi ради, засiданнях постiйних комiсiй MicbKoi рали
та виконавчого KoMiTeTy, нарадах, комiсiях, робочих групах, угворених мiською ралою, if
виконавчими органами.
4.|.1. Укладати договори на виконання робiт, надання послуг та придбання ToBapiB.

5. ФIнАнсовА дIялъшсть
5.1. У своiй фiнансово - господарськiй дiяльностi Вiддiл са"п,tостiйно обирае шJuIхи

досягнення завдань, якi зазначенi цим Положенням.
5,2. Вiддiл фiнансусться за рахунок коштiв бюджету Миргородськоi MicbKoi
територiальноi гролtади, а також iнших надходжень вiдповiдно до дiючого законодавтва.
5.3. Вiдцir с неприбlтковою органiзацiсю.

. 5.4, Biлi-T не мас права розподiлу отриманих доходiв (прибlткiв) або ix частини серед
прачiвнлtкiв (oKpiM оплати ix працi, нарахування сдиного соцiального внеску).
5.5. Доходи (прибутки) Вiллiлу використов},Iоться виключно для фiнансування
вlt.lаткiв на Його утримання, реалiзаuiю функцiй та завдань, визначених у даному
по--tо;кеннi.

5.6. Вiддiл е головним розпорядником бюджетних коштiв в межах його повноважень.
5.7 . Вiддiл здiйснюс розрахунки по своТм зобов'язанням з пiдприемствами,
органiзаuiями, установами i громадянами в безготiвковому порядку через Управлiння
.лержавноi казначейськоi служби Украiни.
5.8. Вiддiл мас право вiдкривати та закривати в затвердженому порядку розрахунковий
та iншi рахунки в Управлiннi державноi казначейськоI служби Укратни.
5.9. Вiддiл мае право вiдкривати та закривати розрахунковi рахунки в фiнансових
\'станоВах Украiни, зазначених в договорах, якi укладенi в рамках мiжнародного
спiвробiтництва та кредитних програм, стороною яких е Миргородська MicbKa рада, та в

' якIlх Вiддiл виступае кiнцевим бенефiцiарним власником, для здiйснення завдань,
передба.lених цим Положенням.

6. КЕРIВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВIДДIЛУ

6.1. Стрl,ктура та штат Вiддiлу затверджуються Миргоролською мiською радою,
штатнлtй розпис - Миргородським мiським головою.
6.2. Вiлir очолюс начальник, який с посадовою особою мiсцевого самоврядування,
прIrзначасться та звiльнясться з посади Миргородським мiським головою в порядку,
пере:бачено\I\, законодавством Украiни.
6.3. Начr-тънlткВir:i-чу:
6.З.l. Саrt...-тiйно розпоряджаеться коштами, що надходять з бюджету Миргородськоi
MicbKoT Tep;lTo:ir-TbHoi гроrtади на утримання Вiллiлу в межах затвердженого кошторису
видаткiв.' 
6.3,Z. З:iilснr.s i:з:.зэ;lцтво дiяльнiстю Вiддiлу, несе персонаJIьну вiдповiдальнiсть за
виконання пок_::-з,:ilr, rз Вiлi_т завдань, визначас piBeHb вiдповiдальностi спецiалiстiв
вiддiлу.

6,3,3. Преrriюс ::.-,.=r.;,i..з. якi не с посадовими особами, та надае матерiальну
допомогу.
6.3.4. Видае в \tеж:\ :::-- i.::,l-з_eH,lii накази, органiзовуе i контролюс ix виконання.



б.з.5. Затверджус функцiональнi обов'язки i посадовi iHcTpyKuii працiвникiв Вiддiлу.

6.з.6. Без доручення дiе вiд iMeHi Вiлriл.ч i пре;rставляс його в пiдприемствах, установах i

;1:;ýННе договори, вида€ .f,ор}чення, вiдкривае в УправлiННi ДеРЖаВНОТ

казначейсЬкоТ службИ УкраТнИ розрах}нКовий i iншиЙ рахункИ Вiддiлгl,,

6.3.8. Накази начальника Вiлi--l} }, вIrпадку порушення прав громадян можуть бути

вiдмiненi виконкомом MicbkoT pa:lt або оскарженi в судовому порядку.

6.З.7 Начальник Вiд.ri.-l} с розпорядникоМ коштiв бюджету Миргородськоi MicbKoi

територiальноi гроrtаJ,It та .]ерr(авного бюджету. Згiлно з бюджетним законодавством

виконус TaKi функчiТ:
- розробляе плЕlн своеТ дiя.тьностi вiдповiдно

Еорм:Iтивно - прtlвовпми актztми, виходячи з

рзультатiв за pil]ýтroK бюджетних коштiв;

- розроб;тяс на пi.lставi плану дiяльностi проект кошторису та бюджетнi запити i подае ix

rticцeBortr, фiнансово\rу органу;

- отрIпry-€ бю:;кетнi призначення шляхом Тх затвердження у рiшеннi про бюджет

\1lrргоро:ськоi MicbKoT територiаЛьноi громали, довоДить у встановленому порядку до

рзпоря:нlrкiв бюджетних коштiв нижчого рiвня (олержувачiв бюджетних коштiв)

Bi:ortocTi про обсяг асигн\,вань:

- з:ir-rсшос BHyTpimHil"r KoнTpo.tb за повнотою надходжень, отриманих розпорядникаN{и

бю:;+tетнlt_ч коштiв нижчого рiвня та одержувачами бюджетних коштiв, i витрачанням

HlýlII бют,rtетнltх коштiв;
- О.]еР-/i+-€ звiтlt вiд одержувачiв бюджетних коштiв i аналiзус ефективнiсть використання

HIrrtll бю.];кетних коштiв;
- вiлlовiдас за органiзацiю ефективноi системи внlтрiшнього контролю за фiнансовою та

госпо.]арською дiяльнiстю ;

- несе вi:повiда_пьнiсть за органiзацiю i стан внутрiшнього фiнансового контролю.

6._l, Прачiвники Вiддiлу е посадовими особами органiв мiсцевого самоврядування.

6.5. Прийняття на роботу посадових осiб Вiддiлу здiйснюеться шляхом призначення

\lиргоро:ським мiським головою на конкурснiй ocHoBi у вiдповiдностi до вимог

чI{н н uf го законодавства УкраТни.

6.6. Bci iншi прашiвники, якi не с посадовими особами, призначаються i звiльняються з

пос&] нача]ьником Вiддiлу згiдно штатного розпису, в порядку, перелбаченому

з&кон ur]3з.,т в ort Украiни,
7. зАключнI положЕння

7.1. ЗrriнП i -:_:э;ечня до цього Положення вносяться вiдповiдно до процедури розгляду

питань у irtlц:_,з_-:_-ькiir rticbKiй радi, передбаченоi Регламентом fi роботи.
7.2.Питання:'_;_ .- _.: _. Вilriлу, що не врегульованi цим положенням, вирiшlтоться

вiдповiдно до Bia\t.- _ iT:-нr_lго тlконодавства УкраТни.

до завдань та функцiй, визначених

необхiдностi досягнення конкретних
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