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l.

Управлiння благоустрою та пiдприемництва
MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii (далi-Управлiння)Щ
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
райдержадмiнiстрацiя), входить до ii складу i в мiжах
!еснянського району MicTa
киева забезпечуе виконання покладених на Управлiння
завдань.
2. Управлiння е юридичною особ
бачанс, рахунки в органах Казначейств
Герба YKpai'H, ,u
найменування и,
юридична ""оi,
адреса Управлiння:
Маяковського, будинок 29.

И
О

а

3. Повна назва: Управлiння благоустрою та
пiдприемництва ,Щеснянськоi
riнiстрацii .Щеснянськоi райоЕноi в MicTi
ою та пiдприемництва .Щеснянськоi

Р!А.

4, Управлiння пiдпорядковане заступниковi
голови райдержадмiнiстрацii,
згiдно

з розподiлом обов'язкiв, u ,u*o* пiдзвiтний

i

,il;;;;;ий

.ono"i

ького благоустрою виконавчого оргаЕу
MicbKoi державноi адмiнiстрацiij,
у пiдприемництва виконавчого органу
MicbKoi державноi адмiнiстрацiij,

тури викоЕавчого органу КиiЪськоi

адмiнiстрацii), Управлiнню екологiТ та
природниХ pecypciB виконавчого органу КиiвськоТ
,i."*oi
GriЪсr*оi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

рЙ

Управлiння у своiй дiяльностi керусться Конституцiею
та законами
УкраiЪи, постановами BepxoBHoi
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, наказ
виконавчоi влади, рiшеннями Киiвсь
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKo
__5,

адмiнiстрацir), розпорядженнями Киiъського мlського
голови, розпорядженнями
райдержадмiнiстрацii, iншими актами законодавства Украiъи, а також
цим
положенням.

6, основниМ завданняМ Управлiння с забезпечення
ремiзацii державноi
полiтики у сферi здiйснення KoHTl олю за благоустросм,
охороною
ого середовища, розвитку пiдприемництва та сферi
у
уг,_а також транспортноi iнфраструктур" na,"p"ropii
та Киева.

7. Управлiння вiдповiдно до виз ачених

завдання:

повноважень виконуе TaKi

.l.

Органiзовус виконання
Президента Украihи, Кабiнету MiHic
центральних органiв виконавчоi вл
7

розпоряджень виконавчого органу КиiЪ
ДеРЖаВНОi аДмiнiстрацii)j розпоряджень киiъського
мiського голови,
розпоряджень райдержадмiнiстрацii та здiйснюс контроль за ix
ремiзацiею;
7,2, Забезпечус у межах cBoix повноважень
захист прав i законних iHTepeciB

фiзичних та юридичних осiб;

7.3. Здiйснюе державний контроль за
дотриманням пiдприемствами,
установами та органiзацiями правил, норм, стандартiв
межах

у

повноважень;

визначених

7.4. Ана,riзуе стан та тенденцii соцiально-економiчного

розвитку

у

галузях: здiйснення контролю

i

за

культурного

'о*оро"о.

благоустроем,
навколишнього природного середовища, пiдприемпицтва,
торЪiвлi-та розвитку
транспортноi iнфраструкryри

у м9жах териiорii Д..""".Й.о--рutо'"у ri.ru

Киева та вжива€ заходiв щодо
усунення недолiкiв;

7,5, Бере участЬ У пiдготовцi пропозицiй
до проектiв програм соцiальноекономiчного та культурно.о
иiста
Киева;
роз"иr*у
7.6. Вносить пропозицii щодо проекту

б

джету MicTa Киева;

7,7, Забезпечуе ефективне i цiльове використання
бюджетних коштiв,
розпорядником яких е Управлiння;
7.8. Розробля€ проекти
розпоряджень райдержадмiнiстрацii, у визначеЕих
законоМ випадк€tХ
проектИ нормативно-ПравовиХ aKTiB з nrrurr"
решriзацii
визначених повЕовФкень;

-

7.9. Бере r{асть

у

погодженнi проектiв нормативно-правових aKTiB,

розроблених iншими органами виконавчоi влади;

зробленнi проектiв

розпоряджень

ативно-правових aKTiB, головними

роздiли;
7.11, Готуе самостiйно або
разом з iншими структу ними пiдроздiлами
iнформацiйнi та аналiтичнi матерiЙи для подання головi
райдержадмiнiстрацii;
7.12. Забезпечус здiйснення заходiв
щодо запобiгання i протидii корупцii;

7.13..Гоryе (бере участь

у

пiдготовrti) проекти угод, договорiв,

меморандумiв, протоколiв, зустрiчей
делегацiй i-роОЪr"*

повноважень;

7.14. Розглядас в установленому законодавством

громадян;

7.

17. Iнформуе населення

7.

18. Забезпечуе у

мобiлiзацiйноi

ir&b

*"i-

порядку звернення

про стан здiйснення визначених повноважень;

виконанIUI завдань
я, дотримання вимог

пiдготовки,

законодавства з охорони прац
7.

.pi"

19. Органiзовус робоry

використанЕя архiвних документiв;

з

укомплектування, зберiгання, облiку та

у

межах cBoix повноважень реалiзацiю державноi
_ 'абезпечус
полlтики
-л-,--]_-?остосовно
захисту iнформацii з обмеженим доступом;
7.2|. Бере участь у вирiшеннi вiдповiдно
до законодавства колективних

трудових спорiв (конфлiктiв);
7

.22. Бере участь у пiдготОвцi заходiв
щодо регiона.ltьного розвитку;

7.23. Бере участь у пiдготовцi звiтiв голови
райдержадмiнiстрацii;

7.24. Забезпечус захист персонаJIьних
даних:

,25. Здiйснюе, в
.
пlдприсмствами,
7

межах cBoix повноважень, кон,гроль за виконаннrIм
устаноВами, органiзацiями району,
вiд

форм
власностi, а також громадянами вимог нормативних
aKTiB "еr-"*"о
з питань благоустрою,
озеленення, санiтарно-технiчного стану та охорони
навколишнього природного
середовища в межах !еснянського
району MicTa Киева;

7.26. Проводить роботу

з

керiвниками

та

посадовими особами

пiдприемств, органiзацiй, установ ,u
фоruд""uми щодо вжиття заходiв по
усуненню недолiкiв в утриманнi елементiв благоустрою, санiтарно-технiчного
стану та охорони навколишнього природного середовища
на територii

,Щеснянського району MicTa Киева;

7.2,1.
/.Z /.

Jаоезпечуе реалiзацiю
Забезпечуе
ре€rлlзацlю державноi полiтики та здiйсню€

охорони навколишнього середовища,
рацiонально.о
I.'_"_Ч:liвlдтворення

регулювання

та охорони природних pecypciB (земля,
цoBepxнeBi та "r*oi"".u""r,
пiдземнi води,
лiси, r"чрrr"rЙ l рЬслинниИ cBiT), поводж"пr"Т"И*одчr,

::::ф:|::
".вiтря,
(kpiM поводження
з

радiоактивними вiдходами), небезпечними хiмiчними
пестицидами
речовинами,
" та агрохiмiкатами, екологiчноi
комп етенцii рчд i чц i и" oi: u;;,
"
J:-,", ЪЪ
природно"'
Украiни, формування, .О"рЪ,*",",
0_::l,
:::::,j::::..
екологiчноi мережi;
7.28. Iнформуе населення через засоби масовоi
iнформацii про стан
навколишнього природного середови
ща !еснянського району MicTa Кисва,
оперативне оповiщення про виникнення надзвичайних
екологiчних сиryацiй та
про хiд виконання заходiв щодо ik лiквiдацii;

;;:Ч;li,I*, :;;;Т"' -;";;-;;#;;
;Т;

7.29. Здiйсню€

у

межах cBoix повноважень координацiю об'ектiв
торговельного, побутового обслуговування,
що перебувЙть у комунальнiй
власностi територiальноi громади MicTa Киева,
розташованих на територii
MicTa Киева, контролюс забезпечення необхiдного
*лт::лтl:_р|йону
рiвня та
якост1
надання послуг населенню;
ацii та проведеннi виставок, ярмаркiв,
господарювання малого та середнього

rвлi;

7.3l. Здiйснюе коЕтроль

за належною органiзацiею обслуговування
населення пiдприемствами торгiвлi,
ресторанного господарства та побутового
обслуговування;

7.32. ВстанОвлюе зручний для населення
режим роботи пiдприемств
торгiвлi та ресторанного господарства, побутового
Ьб.пу.оЪу"ur"", щJ"-"*"r"
до комунальнот власностi, а також, за логодженням з власником, встановлю€

зручний для населення режим
роботи розташоваЕих на територii району
пiдприемств'
власностi;

установ та органiзацiй сфери обслуговування незалежно вiд
форм

7.3З. Бере ).п{асть у розробленнi пропозицiй
забезпечення
щодо
сприятливих умов дiяльностi пiдприемств торгlвлl,
ресторанного господарства
та побутового обслуговування;

-,____]-:]1:

"uou.

органiзацiйну, методичну, консультацiйну
допомоry
ОРганiзацiям сфери обслуговування Bcix
'oi
форЙ

]jllll_Ч.ЗlY: I:]1"":ur,

n" rop.o u"',
-.
"
правил торговельного обслуговування на
"""f
ринку споживчих ToBapiB;

Й""ii'r,

6

7.З5. Здiйснюе монiторинг цiн на продукцiю фоботи, послуги) на

споживчому ринку Деснянського раЙону MicTa Кисва;
7.З6. Готуе iнформацiю по виконанню
_
забезпечення пiдтримки
та перспективно.о
в .Щеснянському районi MicTa Киева;
7

державних, мiських програм щодо
por"rrny пiдприемниц"*ъi дi"пurо.ri

,З7. Змучас керiвникiв пiдприемств маJтого та середнього бiзнесу,

представникiв громадських органiзацiй, об'еднань пiд.rри"мцi"
до участi

в роботi
Координацiйноi ради з питань розвитку пiдприемництва при
.Щеснянськiй
районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii;

7,38. Розробля€ та надае на затвердження в
установленому порядку плани
з пiдготовки проектiв регуляторних akTiB адмiнiстрацiт та ari"n
й них на
наступний ка-лендарний piK;
7.39. Взаемодiе з громадськими,б'еднаннями суб'ектiв
господарювання,
що пiдтримують розвиток пiдприсмництва;

7.40. Веде звiтно-облiкову документацiю, готус статистичну звiтнiсть
питань пiдтримки та розвитку пiдприемництва;

з

. Узаrмьнюе

практику застосування законодавства з питань,
що
наJтежить до компетенцii Управлiння,
та
подае
пропозицii
розробляе
щодо його
вдосконаленшI керiвництву адмiнiстрацii;
7

,41

7.42. Залучае суб'ектiв господарювання

до участi в

економiчному розвитку .Щеснянського
району MicTa Киева;

соцiально-

7.43. Спiвпрацюе з iншими дер авними органами влади,
з питань, якi
н€цежать до сфери пiдприемницькоi
bHocTi;
дiя

7.44. Взаемодiе з вiдповiдними органами влади
споживачiв;

у

сферi

захисту

прав

7.45. Здiйснюе к_онтроль за управлiнням об'сктами транспортноi

iнфраструктури, що перебувають на терЙторii
!еснянського району MicTa Кисва;

7.46. Забезпечуе контроль

за

технiчним ст ном, ефективним
використанням та утриманням нерухомого майна транспортноi
iнфраiтруктури;
7,47, Здiйсню€ контроль за н€шежною органiзацiсю обслуговування
населенЕя пiдприемствами транспорту, надання ними необхiдногЪ
рiвня та
якостi послуг;

7.48. ЗдiйснЮ€ нагляд за технiчним станом
рухомого скJIаду пiдприемств-

перевiзникiв;

7,49. Здiйснюс контроль за дотриманням визначених

правилами
паркування транспортних засобiв вимог щодо
облаштування
розмiщення,
та
функцiонування майданчикiв для паркування транспортних засобiв;

7,50, Здiйсцюе нагляд за нiшежними, безпечними
умовами працi на
пiдприемствах
транспорту та об'сктах транспортноi iнфраструктури;

.

ЗдiйснЮе монiторинг 1ранспортних засобiв,
розмiщепих у спосiб, що
сутгево перешкоджа€ дорожньому
руху або створю€ загрозi безпецi руху, та у
разi iх виявлення. невiдкладно повиомляе уповноваженi органи;
7.5 l

7.52. Органiзовуе роботи щодо визначення поточноi та перспективноi

потреби в послугах та роботах у сферах 1ранспорту;

7,53, Контролюе органiзацiю проведення
робiт з прибирання на договiрних

умовах з пiдрядними органiзацiями, вiдповiдно до затверджених бюджетних
призначень, на безбалансових територiях
.Щеснянського району MicTa Киева;

7.54. Здiйснюе закупiвлю ToBapiB,
робiт i послуг, необхiдних для виконання
cBoik завдань, у порядку, встановленому законодавством

Украiни;

7.55. Здiйснюе iншi передбаченi законом повноваженюI.

8. Управлiння для здiйснення повноважеЕь та виконання завдань,
що
визначенi,
мае право:

8.1. Вносити приписи, складати протоколи про

адмiнiстративнi
правопорушення на юридичних та
осiб
за порушеннJI в утриманнi
фiзичних

iнфраструктури, благоустрою, озеленення, caHiTapHo:9,,:_Т]]1_r':"-"'
технlчfiого стану та недолiки у сферi охорони Еавколишнього
природного

середовища, за порушення правил виконання планових i
аварiйних
згiдно
з вимогами чиЕIIого законодавства, з метою припинення робiт
проведеншI
самовiльних робiт, пов'язаних з будiвництвом чи прокJIаданням
iнженерних
комунiкацiй з порушенням вимог Правил благоустрою
MicTa Киева,
затверджених рiшенпям КиiЪськоi MicbKoi
ради вiд 25 rрудня 2008 року
Ns 105 Ul05 1 (надалi - Правила благоустрою MicTa Киева);

8.2. Складати

протоколи

передбаченi статтями 155
правопорушення.

та

159

про

адмiнiстративнi правопорушення,
Кодексу УкраiЪи про адмiнiстративнi

8.3. Одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших

структурних пiдроздiлiв
пtдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, органiв

мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд
форми
власностi, та ii посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали,
необхiднi для
виконаЕня покладених на нього завдань;
8.4. ЗалучатИ до виконанНrI окремиХ
робiт, участi

у
питань спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних

вивченнi OKP.M'й
пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiй(ъа погодженням з ix
керiвниками), представникiв громадських об'еднань (за згодою);
8.5. Вносити в установленому порядку пропозицii
щодо удосконаJIення
роботи райдержадмiнiстрацii у га_тrузi здiйснення контролю за благоустроем,
збереженням природного середовища, пiдприемництва, торгiвлi,
.пй"""о.о
ринку та транспортноi iнфраструктури на територiТ Щеснянського району
MicTa Киева;

_

8,6, Користуватись в установленому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку
комунiкацiи, мережами

i

спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами;

. 8.7. СклиКати в установленомУ порядку наради, проводити семiнари та
конференцii з питань, що нЕlлежать до його компетенцii;
8.8. Надавати кJIопотання, в межах наданих повноважень,
до структурних

пiдроздiлiв виконЕlвчого органу Киiвськоi MicbKoi
рци к;ь;;*Бi1 ,i."*oT
державнот адмiнiстрацii) щодо вiдкликання доr"iп"r"i документiв на

встановленi тимчасовi споруди (малi apxiTeKrypHi
форми),а об'е*ти зовнiшньоi
реклами, власникИ яких порушУють вимоги Правил благоустрою MicTa Кисва,
щодо нмежного санiтарно-технiчного утримання cBoik об'ектй та прилеглих
до
них територiй, а також щодо усунення виявлецих недолiкiв
сферi
охорони
у
навколишнього природного середовища.

9. Управлiння в установленому законодавством порядку та межах
повноважень взаемодiе з iншими структурними пiдроiдiлами, у
unupuro,

райдержадмiнiстрацii, органами мiсцевого сztмоврядуванrrя, територiа_пьними
органами MiHicTepcTB, iнших центраJIьних органiв виконавчоi urrчдr,
u,u*o*
пlдприемствами, установами та органiзацiями з метою створення
yt!{oB для
провадження послiдовноi та узгодженоi дiяльностi
щодо .rponb, перiодичностi
'
одержання
передачi iнформацii, необхiдноi
,ur,.*"ого

i

дп,

покладеЕиХ на ньогО завданЬ та здiйснення запланованих
заходiв.

виконаЕня

10. УправлiНня очолю€ начальник, який призначаеться на посаду
i
звiльняеться з посади головою Райдержадмiнiстрацii згiдно
iз ,ч*о"одч"ar"оnn

9

викоЕавчим органом Киiвськоi MicbKoi
про державну службу за погодженням з
адмiнiстрацii),
р'uдйКri".u*оi йiськоi державноi

Законом Украiни <Про
11. Начальник Управлiння здiйснюс визначенi
по""оЬо","я керiвника державноi сrryжби в Управлiннi,

державнУ службу>

12.ПосаДовiобов'язкиначаJIЬникаУправлiнняВизначаютьсяпосаДовою
та контрактом про
iнструкцiею, затвердженою в установлеЕому порядку,
проходження державноi служби (у разi укладання),

Конституцii 1а.законllл
MiHicTpiB Ynp"]l]:_y,nlcтepcTв,
Украiни, актам Президента Украiни, Кабiнеry
головою
13. Накази начальника Управлiння, що суперечать

iнших цеЕтральних органiв влади, мо)Iбль бути cкacoBaнr

MiHicTepcTBoM, iншим центральним органом
вiдповiдним
р"ИдЪр*"дririстрацii,
MicbKoi ради (киiвськоi
виконавчоi влади або Б*о"чu"о.о opru*ry киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрачii),

iння може мати заступника, який призначаеться на
посади начаJIьником Управлiння вiдповiдно до
службу.

бюджеry MicTa Киева в
15. УправлiнtUI утримуеться за рахунок коштiв
MicTa Киева,
розрiзi бюджъту .щеснянського району
Управлiння
1б. Граничну чисельнiсть, фонд оплати прачi працiвникiв
межах вiдповiдних бюджетних
визЕачаС йпоuЧ райлержалмiнiсiрацii

в

призначень.

|'7. Штатний розпис та кошторис Управлiння

затверджуе

голова

начЕuIьника
райдержадмiнiстрачii за пропозицiями

Заступник голови

IBaH

КАРАСЬОВ

