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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
начальника вiддiлу капiтального будiвничтва

Миргородськоi MicbKoi рали

1.зАгАльнА чАстинА

1.1. Начальник вiддiлу капiтального булiвничтва Миргородськоi MicbKoi ради (далi

начальник вiддiлу) е посадовою особою мiсцевого самоврядування, на яку поширюеться

дiя Закону Украiни кПро службу в органах мiсцевого самоврядування)).
1,.2. Начальник вiддiлу призначаеться на посаду i звiльняеться з посади мiським
головою вiдповiдно до чинного законодавства.
1.3. У своiй роботi начальник керуеться: Конституцiею Украiни, Законами УкраТни
кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, uПро службу в органах мiсцевого
са]\,Iоврядування)), iншими законами УкраТни, мiжнародними законодавчими актами, що
мають чиннiсть на територii Украiни, указами та розпорядженнями Президента УкраiЪи,
постановами Верховноi Ради УкраiЪи та Кабiнету MiHicTpiB Украiни, нормативними
актами MiHicTepcTB i вiдомств УкраТни, актами ПолтавськоТ обласноТ рали та обласноi

державноi адмiнiстраuii, Миргоролськоi мiськоi ради та iT виконЕtвчого KoMiTeTy,

розпорядженнями мiського голови, положенням про вiддiл капiтального булiвництва та
iншими нормативно-правовими актами.
|.4, Начальник вiддiлу пiдпорядковусться безпосередньо MicbKoMy головi.
1.5. Начальник вiддiлу повинен буги фахiвцем з вищою освiтою та cTalKeM роботи,
пов'язаним з булiвниuтвом.
1,6. Начальник вiддiлу повинен знати:

- Конститучiю Украiни;
- акти законодавства, що стосуються служби в органах мiсцевого самоврядування та

дiяльностi MicbKoi ради;
- Закони УкраiЪи, Укази Президента УкраiЪи, постанови та розпорядження

ВерховноТ Ради УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншi нормативно-правовi акти, що
стосуються дiяльностi галузi, трудових вiдносин, кадрового та таемного дiловодства;

- перспективи технiчного та економiчного розвитку га_тrузi;

- методи управлiння;
- технологiю й органiзацiю булiвельного виробництва;
_ досягнення науки та технiки, передовий вiтчизняний та зарубiжний досвiд;
- порядок фiнансування капiтального булiвниuтва;
- булiвельнi норми, правила та стандарти;
- порядок розроблення i затвердження проектно-кошторисноi та iншоi технiчноi

докрrентацiТ;
- порядок проведення торгiв (тёндерiв), укладання та виконання KoHTpaKTiB

(договорiв);
- основи планування, статистики, фiнансування булiвничтва, комерцiйноIдiяльностi,

психологii;
- етику дiлового спiлкування та ведення переговорiв;

iнструкцiю з дiловодства;
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- правила та норми
навколишнього середовища;

охорони працl, протипожежного захисту, охорони

- ocHoBHi принципи роботи на комп'ютерi.
1.7. На час вiдсутностi нача.пьника вiддiлу його обов'язки викону€ головний спецiаrriст
вiддiлу капiтального булiвництва, вiдповiдно до розпорядження мiського голови.

2. зАвдАння, оБов,язки тА прАвА

2.1. основним завданням начальника вiддiлу е забезпечення реалiзацii державноi полiтики
в галузi будiвництва, реконструкцii, капiтального ремонту зовнiшнiх та внутрiшнiх
iнженерних мереж, об'сктiв освiти, охорони здоров'я, спорту, транспорту, культурного та
iншого призначення, будiвництва, реконструкцii, капiтаJIьного та поточного ремонту
об'ектiв дорожньо-мостового господарства та благоустрою МиргородськоТ MicbKoi
територiальноi громади, з метою забезпечення виконання планових завдань з будiвництва
та ефективного використання капiтальних вкладень, що спрямовуються на зазначену мету.

2.2. Начальник вiддiлу капiтального будiвничтва МиргородськоТ MicbKoi ради
зобов'язаний:

1) додержуватись законодавства у сферi мiстобулування та архiтектури, державних
стандартiв, норм та правил, регiональних правил забудови, затвердженоi мiстобудiвноi
док}ментацii;

2) виконувати розпорядження та дорr{ення мiського голови;
3) готувати пропозицii щодо планiв та програм будiвництва, реконстрlкчii,

капiтального ремонту зовнiшнiх та внутрiшнiх iнженерних мереж, об'ектiв освiти,
охорони здоров'я, спорту, транспорту, культурного та iншого призначення, будiвництва,
реконструкцii, капiтального та поточного pel}{oHTy об'ектiв дорожньо-мостового
господарства та благоустрою МиргоролськоТ мiськоi територiальноi громади та надавати
ix виконкому;

4) складати перелiки проектiв будiвництва, реконструкцii, титульнi списки
булiвництва i проектно-вишукувальних робiт, представляти ix на затвердження у
встановленому порядку ;

5) здiйснювати передачу просктним i вишукувальним органiзацiям завдань на
проектування, вихiдних даних, технiчних уNlов та iнших докуплентiв, якi необхiднi для
виконання проектних i вишукувальних робiт та розробки проектно-кошторисноi
докlментацii;

6) виконрати функцiТ замовника з булiвництва, реконструкцiТ, капiтаJIьного ремонту
зовнiшнiх та внутрiшнiх iнженерних мережо 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 мiськоi територiальноi громали;

7) здiйснювати розрахунки з пiдрядниками, постачальникtlми та iншими
органiзачiями за виконанi роботи, наданi посJtуги, отриманi товари;

8) розподiляти обов'язки мiж праuiвниками вiддiлу, очолювати та контролювати ix
роботу;

9) органiзувати роботу вiддiлу i виконання покладених на нього завдань вiдповiдно до
Положення про вiддiл, чинного закрнодавства, державних стандартiв, норм та правил,
iнших нормативно-правових aKTiB;

10) проводити контроль документiв, що стосуються роботи вiддiлу;
1 1) спрямовувати дiяльнiсть вiддiлу на своечасне i якiсне виконання виробничих

завдань, здiйснювати контроль за виконанням ремонтно-булiвельних робiт у вiдповiднi
строки та iх приймання;

12) здiйснювати органiзачiйну роботу щодо проведення торгiв (тендерiв) на
реконструкцiю, нове булiвництво, капiтальний та поточний ремонт об'сктiв;



13) органiзовувати пiдготовку повного пакету дозвiльних докрлентiв Зilп,IоВника для
виконання капiтального ремонту, реконстрУкцii, будiвництва об'ектiв комунальноi сфери,
а також мiських лорiг та комунальних об'ектiв MicTa;

14) готувати та подавати до уповноважених органiв дозвiльнi докупленти на початок та
закiнчення будiвельних робiт, включених до плану будiвництва;

15) органiзовувати пiдготовку докуплентiв щодо укладання логоворiв з пiдрядними
органiзацiями, проводити контроль за ix виконанням;

16) органiзовувати пiдготовку проектiв рiшень MicbKoi ради та виконавчого KoMiTeTy з
питань будiвництва, та контролювати своечаснiсть ik подання до погодження i роr.п"ду;

17) забезпечувати введення в експлуатацiю об'ектiв будiвництва при повному i
якiсному виконаннi робiт згiдно з проектом;

18) органiзовувати передачу завершених об'ектiв комунitльним пiдприемствам та
органiзацiям, якi уповноваженi ix експлуатувати;

19) дотримуватись вимог Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;
20) ПОВiДОМЛяти про виявленi факти вчинення корупчiйних або пов'язаних з

корупцiею правопорушень, реальний, потенцiйний конфлiкт iHTepeciB спецiа-пьно
уповноваженим суб'ектам у сферi протидii корупцii, Нацiональному агентству,
керiвництву чи iншим представникам органу, пiдприемства,установи чи органiзацiТ, 

-в

яких були вчиненнi цi правопорушення або у працiвникiв яких наrIвний конфлiкт
iHTepeciB, а також громадськостi.

2.3. Права начальника вiддiлу капiтального булiвництва Миргородськот Micbkoi ради:
1) самостiйно розпоряджатись коштами, що надходять з бюджету Мирiородськоi

Micbkoi територiальноi громади на утримання вiддiлу капiтального булiвничтва в межах
затвердженого кошторису видаткiв ;

2) здiйснювати керiвництво дiяльнiстю Вiддi.тry, нести персональну вiдповiдальнiсть за
виконання покJIадених на Вiддiл завдань, визначати piBeHb вiдповiдальностi спецiалiстiв
вiддiлу;

З) премiювати працiвникiв, якi не € посадовими особами, та надавати матерiальну
допомогу;

4) видавати в межах cBoei компетенцii накази, органiзовувати i контролювати ix
виконання;

5) затверлжувати функцiональнi обов'язки i посадовi iнструкцii прачiвникiв Вiддiлу;
6) без доручення дiяти вiд iMeHi Вiддiлу i представляс його в пiдприемствах, установах

i органiзацiях;
7) приймати участь в формуваннi проекту

територiальноi громади;
бюджету МиргородськоТ MicbKoT

8) одержувати в структурних пiдроздiлах виконкому та вiдповiдних органiзацiях
вихiднi данi, технiчнi умови для забезпечення виконання покладених на вiддiл завдань;

9) уклалатИ договори' видаватИ дорученнЯ, вiдкриватИ в Управлiннi державноI
казначейськоi слухtби УкраiЪи розрахунковий i iнший рахунки вiддiлry.

10) здiйснювати контроль за булiвництвом, реконструкцiею, капiтальним та поточним
ремонтаN{и об'сктiв комунальноi власностi об'ектiв, по яким виступае заN.Iовником;

l1) брати участь у роботi пiд час проведення перевiрок IIAM та iнших контролюючих
органiв за дотриманням законодавства у сферi будiвничтва, забезпечувати Тх неьбхiдними
документами для роботи; .

12) не приймати до оплати булiвельнi роботи, якi не вiдповiдають будiвельним нормам,
правилам та стандартам та проекту;

13) вимагати вiд пiдрядних органiзацiй дотримання булiвельних норм i правил при
складаннi кошторисноi документацii на виконання булiвельних робiт;

14) вимагати вiд проектних органiзацiй складання проектноТ документацii у повнiй
вiдповiдностi до наданого технiчного завдання;



15) вимагати вiд пiдрядних органiзачiй складання akTiB приймання виконаних
булiвельнИх робiТ (форма JФ КБ-2в) та довiдкИ про BapTicтb виконаних булiвельних робiт
(i витрат) у повнiй вiдповiдностi iз затвердженою проектно-кошторисною докуl!(еrrацiею;

16) вносиТи рацiонаЛiзаторськi пропозицii та технiЧнi вдоскоНаJIення з питань роботи
вiддiлу;

l7) отримувати Bci перелбаченi законодавством соцiа_пьнi гарантii;
18) вимагати створення органiзацiйно-технiчних умов, необхiдних цш виконання

посадових обов'язкiв та надання необхiдного обладнання та iнвентарю;
19) пiдвищувати свою квttлiфiкацiю;
20) ознайомлюватися з документчlми, що визначають права та обов'язки за займаною

посадою, критерii оцiнки якостi виконання посадових обов'язкiв.
21) вживати перелбаченi законодавством дiт для запобiгання та усунення випадкiв

будь-яких порушень або невiдповiдностей; повiдомляти про виявленi в процесi свосi
дiяльностi порушення i невiдповiдностi i вносити пропозицii щодо ix усунення;

22) ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною
посадою, критерiт оцiнки якостi виконання посадових обов'язкiв.

2.4. НачаЛьник вiддiлу капiтаЛьногО будiвницТва Миргородськоi мiськоi ради здiйснюе
керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, розподiляс обов'язки мiж працiвниками, очолюс та
контроJIюе ix роботу. Забезпечу€ виконання покладених на вiддiл капiтального
бУлiвниuтва завдань вiдповiдно до Положення про вiддiл.

3. вIдповIдАльнIсть

з.l. Нача-гlьник вiддiлу капiтального будiвництва Миргородськоi Micbkoi ради несе
вiдповiдальнiсть:

1) за ненЕlлежне виконання посадових обов'язкiв, перевищення cBoix повноважень, за
вчинок, який дискредитус посадову особу мiсцевого самоврядування;

2) за бездiяльнiсть та не використання наданих йому прав при виконаннi ним cBoix
посадових обов'язкiв;

З) за порушення норМ етики та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в
органи мiсцевого сап,Iоврядування та iT проходженням;

4) за порушення труловоТ та виконавчоТ дисциплiни, правил внутрiшнього
розпорядку, правил охорони прашi, пожежнот безпеки на робочому Micui;

5) за свосчасне i квалiфiковане виконання завдань i доручень вiддiлу;
6) за правильниЙ пiдбiР працiвникiв вiддiлу та розподiл мiж ними службових

обов'язкiв;
7) за порядок i дисциплiну у вiддiлi.

Перший заступник мiського голови

ознайомлений:

олександр острянин

,,8l u Nrг,гого 2О23 р. Максим БоГАенко


