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1. Загальна частина

Начальник відділу є посадовою особою, призначається і звільняється з 
посади Верхньодніпровським міським головою. На цю посаду призначається 
особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування. Стаж 
роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років .

Начальник відділу безпосередньо підпорядковується Заступнику міського 
голови з питань житлово комунального господарства , повинен знати та 
керуватися в своїй роботі Конституцією України і законами України, постановами 
Верховної ради, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 
нормативними актами профільних міністерств, рішенням Міської ради та її 
Виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. Положенням про 
Відділ капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва, дорожньої 
інфраструктури та підвищення соціально-економічного розвитку 
Верхньодніпровської міської територіальної громади

2.2. Виконання завдань замовника з будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного ремонту об'єктів житлово .. комунального і соціального
призначення, житлових будинків, дошкільних закладів, об'єктів освіти, спорту, 
охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, комунального господарства, культурно- 
побутового й іншого призначення, об'єктів дорожньої інфраструктури, мережі 
вуличного освітлення, каналізації та водопостачання населення, інших об'єктів 
та елементів благоустрою, на території територіальної громади та ефективного 
використання капітальних вкладень, що спрямовуються па цю мету.

2.3. Підготовка пропозицій до програм соціально економічного розвитку 
територіальної громади, міського бюджету і подання їх па розгляд 
виконавчому комітету та міській раді.



2.4. Підготовка пропозицій з питань розвитку галузі будівництва, дорожньої 
інфраструктури і подання їх на розгляд виконавчому комітету та міській 
раді.

2.5. Приймання в установленому порядку закінчені будівництвом, 
реконструкцією, капітальним ремонтом, поточним ремонтом об'єкти, 
підготовка декларації для здачі об'єкта в експлуатацію, передача 
експлуатуючій організації проектно - кошторисної та виконавчої 
документації.

2.6. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у галузі 
будівництва, дорожньої інфраструктури.

2.7. Здійснення контролю в підрядних організаціях за веденням журналів та 
іншої виконавчої документації, щодо будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту, поточного ремонту.

2.8. Перевірка своєчасного виконання приписів авторського нагляду, органів 
державного архітектурно -- будівельного контролю, відомчого нагляду, 
усунення дефектів та недоробок.

2.9. Здійснення контролю за дотриманням проектної, конструкторської, 
технологічної дисципліни, вимог' технічного нагляду, природоохоронних, 
санітарних, пожежних та інших органів.

2.10. Забезпечення контролю та здійснення технічного нагляду за будівництвом, 
реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об'єктів житлово 
комунального і соціального призначення, дошкільних закладів, об'єктів 
освіти, спорту, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, комунального 
господарства, культурно ~ побутового й іншого призначення, об'єктів 
дорожньої інфраструктури, мережі вуличного освітлення, каналізації та 
водопостачання населення, інших об'єктів та елементів благоустрою, 
контроль відповідності об'ємам, вартості та якості матеріалів, а також 
технічним вимогам.

2.11. Підготовка документів на повідомлення, декларацію або дозвіл на 
будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об'єктів 
житлово комунального і соціального призначення, дошкільних закладів, 
об'єктів освіти, спорту, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, комунального 
господарства, культурно - побутового й іншого призначення, об'єктів 
дорожньої інфраструктури, мережі вуличного освітлення, каналізації та 
водоностачання населення, інших об'єктів та елементів благоустрою.

2.12. Перевірка в будівельних та монтажних організаціях наявності ліцензії, 
сертифікатів,паспортів підтвердження відповідності матеріалів.

2.13. Приймання поточної технічної документації, перевірка правильності 
заповнення та наявність всіх необхідних даних пред’явлених облікових та 
звітних документах.

2.14. Розроблення на основі пропозицій виконавчих органів міської ради, поточні 
і перспективні програми капітального ремонту, будівництва, реконструкції, 
поточного ремонту, складання переліків проектів будов, титульних списків 
будов, проектів та проектно - розвідувальних робіт і подання їх на 
затвердження в установленому порядку.



2.15. Організація та контроль за виконанням комплексу заходів з проведення 
будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів 
житлово - комунального та соціального призначення.

2.16. Забезпечення доступу до публічної інформації.

З, Права

Начальник відділу капітального будівництва має право :

3.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, представників 
підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян ( за погодженням з 
їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Одержувати в установленому порядку від юридичних та фізичних осіб 
інформацію,документи, інші матеріали, а від місцевих органів статистики 
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього 
завдань.

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції, а також ініціювати зібрання профільних депутатських комісій.

3.4. Розпоряджатись коштами, передбаченими у вартості будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово 
комунального і соціального призначення, дошкільних закладів, об'єктів 
освіти, спорту, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, комунального 
господарства, культурно - побутового й іншого призначення, об'єктів 
дорожньої інфраструктури, мережі вуличного освітлення, каналізації та 
водопостачання населення, інших об'єктів та елементів благоустрою, па 
виконання основних завдань замовника, в межах затвердженого в 
установленому порядку кошторису.

3.5. Укладати договори з ведення технічного нагляду за будівництвом, 
реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів житлово- 
комунального і соціального призначення, житлових будинків, дошкільних 
закладів,об’єктів освіти, спорту, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, 
комунального господарства, культурно - побутового й іншого призначення, 
об'єктів дорожньої інфраструктури, мережі вуличного освітлення, каналізації 
та водопостачання населення, інших об'єктів та елементів благоустрою, а з 
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми 
власності,фізичними особами-підгіриємцями та фізичними особами,які 
мають відповідні дозвільні документи для здійснення технічного 
нагляду,який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

3.6. Укладати в межах своєї компетенції договори на виконання робіт, надання 
послуг та придбання товарів.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе персональну відповідальність за:
4.1. Неналежну організацію роботи відділу, незадовільний стан діловодства, 

службової та виконавської дисципліни.



4.2. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій.
4.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу.
4.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим 

складом Відділу.
4.5. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час 

виконання службових обов'язків та за бездіяльність.
4.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.
4.7. Невідповідність прийнятих рішень вимогам чинного законодавства.
4.8. Невиконання рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень і 

доручень Міського голови.
4.9. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що належать до 

компетенції Відділу.
4.10. Несе відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, 

завдана незаконними діями чи бездіяльністю при здійсненні своїх 
повноважень, відшкодовуються у встановленому законом порядку.

4.11. За порушення трудової та виконавчої дисципліни притягується до 
відповідальності згідно з чинним законодавством України.

б.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Начальник відділу в ході виконання службових обов’язків взаємодіє зі 
структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами.

Забезпечує підготовку та погодження проектів документів в спосіб та 
терміни відповідно до чинного законодавства України.

Посадова інструкція переглядається у разі зміни функцій працівника або 
структури відділу.

Один примірник знаходиться у начальника відділу , другий .. у кадровій
службі.

Ознайомлена:

В.о. начальника відділу 
капітального будівництва 
Верхньодніпровської міської ради Валентина ПЕРЕТЯКА


