 Управління будівництва, архітектури та землекористування
Начальник управління – Кривошей Валентина Тофіліївна.
Адреса: просп. Маяковського, 29, каб. 309, 312, 313, 314.
Телефони: 546-12-78.
Е-пошта: ubaz_desnrda@kmda.gov.ua
 
 Розклад роботи: пн.-чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45.
Обідня перерва: з 13.00 до 13.45.
 Відділ містобудування та землекористування – каб. 312, 313.
Відділ капітального будівництва – каб. 309.
Начальник відділу – Ткач Наталія Василівна.
Основні функції:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, в межах наданих повноважень;
2) аналіз містобудівної ситуації на території району, організація розроблення, проведення моніторингу в межах повноважень, визначених чинним законодавством, містобудівної документації на території району;
3) координація діяльності суб’єктів будівництва щодо комплексного розвитку території району, поліпшення його архітектурного вигляду, в межах наданих повноважень;
4) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації містобудівної документації та проектної документації об’єктів будівництва, в межах наданих повноважень;
5) забезпечення в межах повноважень своїх повноважень охорони пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;
6) аналізує виконання програми капіталовкладень по об’єктах, де райдержадміністрація виступає замовником;
7) здійснює в межах наданих повноважень контроль за станом забудови району;
8) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, підприємств, установ і організацій, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.
Послуги:
- присвоєння поштової адреси об’єктам житлового призначення (рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 “Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві”);
- надання дозволу на встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови (рішення Київської міської ради від 05.04.2012 № 404/7741 “Про Порядок надання інвалідам дозволу на встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в м. Києві”);
- розпорядження про погодження здійснення ремонту фасаду будівель в Деснянському районі міста Києва.
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