
проуправлiнняJи_iстобулу""ж#;Тr"-11f*иВишневоiмiськоiради
Бучанського району K"T""ribi обrru"ri

Роздiл 1. Загальнi положсення

1,1, Управлiння мiстобудIва:ня та архiтектури Вишневоi MicbKoi РадиБУЧаНСЬКОГО Району КиТвсъкоi областi- Й-' - Управлiння) € виконавчим
;Ж;#,'"JЖ:?:#';ilLч,. ?I^жl*:"_л, :тФ n;i" сь Koi о блас Ti, яке

MicbKoMy :;:J'Ъ"#"j"
Т MicbKoT ради Бу rЙського

своiй дiяльностi керуетьо мiсцеве самоврядуван
постановами Верховноi

актами iнших центр€шьfiХ""Ё#.lХ?r,ЧН]:""r" 
мiсъкоi ради та iTзпорядженнями мiського голови, цим Положенням такументами.

особою, мае самостiйний баланс, рахунки
":их пiдроздiлах {ержавноi *u.ru".И."по'раженням Щержавного Герба^ Украiни з власнимi штампи та бланки.

законодавства. еПРИбУТКОВОЮ ОРГаНiЗацiсю, згiдно вимог чинного

ВаННЯ - УПРаВЛiння..мiстобудування та архiтектурианськог_о_району КиТвсъкоi Ьбластi.
аНня - Управлiння..мiстобудува""" .u архiтектури.rл*о:_о району КиiЪськоi областi.з2,.Кri""r*u областъ, Бl^rанський район, MicTo

ансуеться за рахунок коштiв бюджету Вишневоiади.

видатки на iT утримання зат ацiвникiв Управлiннrl та
о.

ичноi особи:
iBHoT документацiТ;

дlли затверджуються начzшьником Управлiння.



1,9.управлiння У процесi виконання покладених на нього завдань
взаемодiС з виконавчиМ KoMiTeToM, управлiннями Вишневоi MicbKoT ради,органами державноi та виконавчоi влади, старостою села Крюкiвщина
ВишневОi MicbKoi радИ Бучанського району Киiвськоi областi, а також
пiдприемствами, установами, органiзацiями rч Ьб'"д"аннlIми громадян.

1,10, Посадовi особи Управлiння призначаються на посаду i звiлъняються
з посади мiським головою;

1,1 1, Посадовi особи Управлiння повиннi сумлiнно виконувати своiпосадовi обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керiвникiв iспiвробiТникiв, дотримУватисЯ високоi культури спiлкування, не допу.*-, дirчi вчинкiв, якi можуть зашкодити iHTepecaM .nyrno" чи негативно вплинути на
репутацiю MicbKoi ради, iT виконавчих органiв ,Ь.rо.uдових осiб.

1,1з, Майно, яке знаходиться на балансi Управлiння, е комун€lльною
власнiстю Вишневоi Micbkoi територiал ноi громади.

Роздiл 2. Завдання та функцii Управлiння

2.1, Основними завданнями управлiння е:
1) ЗДiЙСНеННЯ У Ме аХ ДiЮчого законодавства Украiни органiзацiйно-

функцiон€шьних повноважень з метою задоволення потреб та iHTepeciBВишневоТ MicbKoT територiальноТ громади у сферi архiтектури тамiстобудування;
2) реалiзацiя полiтики Micbkoi Ради у сферi будiвництва, архiтектури тамlстооудування.
2.2. Управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань:

. 1) готуе та подае на затвердження MicbKoi ради вiдповiднi мiсцевiмiстобудiвнi програми, генеральнi плани населених пунктiв, iншу мiстобудiвну
документацiю, ана-гriзус стан мiстобудування на територii' Вишневоi MicbkoTтериторiальноi громади;

2) визнача€ У встановленому законодавством порядку вiдповiдно дорiшень Micbkoi Ради територiт. ,u .оrуе проекти рiшень щодо вилучення(викупу) i надання земельних дiляпо* дп" мiстобудiвних потреб, визцаченихмiстобудiвною документацiсю, встановлення на територii MicTa режимувикористання та забудови земель, на яких передбачъна перспективна
Mi стобудiвна дiяльнiсть;

з) контролюе на територiт Вишневоi Micbkoi територiальноi |ромадирежим використання та забудови земель, на яких передбачъна перспективнамiстобудiвна дiяльнiсть ;

4) координуе на територiт Вишневот йiськоi територiальноi громадидiяльнiсть суб'ектiв. мiстобУдування щодо комплексноi забудови MicTa,полiпшення його apxiTeKTyp"o.o вигляду;
5) органiзовуе роботу' пов'язанУ.i .r"ор.нняМ i веденнЯм мiстобудiвногокадастру;

згiдно з



6) видас у визначеному законодавством порядку мiстобулiвнi умов и таобмеженнЯ для проектування об'скта будiвництва, будiвельнi паспортизабудови земельних дiлянок;
7) забезпечуе розробку та подання мiсъкiй радi на затвердження

мiстобудiвноТ документацii;
8) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо вiднесення територiй таоб'ектiВ До природно-заповiдного фс "ду загаJIънодержавного i мiсцевого

ЗНаЧеННЯ, ВИЗНаЧеНrrЯ iНШИХ ТеРИТОРiй, що пiдлягаютъ особливiй oxopoHi;9) органiзовуе виконання на територii MicTa науково-дослiдних iпроектно_вишукувальних робiт у сферi мiстобудування;
10) органiзовуС створеннЯ та оновлення топографiчних планiв,необхiдних для планування . дiлянок будiвництва об'ектiв архiтектури,пiдземних мереж i споруд, прив'язки будiвелi i .;"р]r;;" ;;ок булiвництва;11) сприяе впровадженню у проектах об'ектi" up"irb*ryp" прогресивних

архiтектурно-планув€UIьних ) технiчних рiшень;|2) забезпечус в устан розгляд листiв, заяв,зверненЬ та скарг громадян, юридични) осiб iншr* .yO'.*rl"МiСТОбУДУВаННЯ З ПИТаНЬ, Що н€шежать до його компетенцiт та вжива€вiдповiдних заходiв;
1з) погоджуе, у межах свосi компетенцiт, схеми розмiщення об'ектiвблагоусТрою, монумеНтzUIьного та монумент€lJIьно-декоративного мистецтва,зовнiшньоi реклами, м€ших архiтектурних форм, r"rЪu.о""],.;;;;;";;

провадження пiдприемницькоi дiяльностi ;
14) готуе про соцiально - економiчного розвитку табюджету Вишневоi оi громади;
15) розгляда€ становлення та змiни межi населенихпунктiв громади i готуе висновки щодо ix затвердження;
16) виконуе повноваження щодо реryлювання розмiщення тимчасових

споруд для провадження пiдприемницькоТ дiяльностi;
17) виконус повноваження щодо дiяльностi з розмiщення зовнiшньоi

реклами;
18) ПРИСВОЮе (ЗМiНЮе) адреси об'ектам будiвництва та об,ектамнерухомого майна, готуе довiдки про пiдтвердження адрес об'сктам

нерухомого майна та про найменування та перейменування вулиць;
_ 19) приймае рiшення щодо переведення садових (дачних) будинкiв у жилiбудинки;

20) надас витяги з мiстобудiвноi
щодо вiдведення земельних дiлянок;

документацii до проектiв землеустрою

21) забезпечуе умови для збереження apxiBy мiстобулiвноТ документашii;22) забеЗпечу€ в межах свосТ компетенцii, б.р.rп.""" державноТ таемницi
та ведення вiдповiдних документiв;

2З) забеЗпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii;24) забезпечус доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якот еУправлiння;
25) проводить роботу, спрямовану на реалiзацiю державноi полiтики з

питань кадровоi роботи в Управлiннi.



Роздiл 3. Права Управлiння

3.1. Управлiння мае право:
1) з€Lлучати спецiалiстiв iнших вiддiлiв, управлiнь та департаментiв

Mlcbкol Ради та iT виконавчих органiв, установ, органiзацiй та пiдприсмств
нез€Lпежно вiд органiзацiйно правовоi форми господарювання (за
погодженням з ix керiвниками) для розгляду питанъ та отримання необхiдних
документiв, що на-пежать до його компетенцii.;

2) гоryватИ проектИ рiшень виконавчого KoMiTeTy та MicbKoi ради з
питань, що н€Lлежать до його компетенцiТ;

з) розпоряджатися коштами В межах кошторису, затвердженого увстановленому порядку;
4) одеркувати в установленому законом порядку вiд iнших Ёiддiлiв,

управлiнь та департаментiв MicbKoi ради та iT виконавчих органiв, пiдприемст",
установ, органiзаЦiй та пiдприеМств нез€Lлежно вiд органiзацiйно - правовоi
форМ1 господаРюваннЯ iнформаЦiю, документи, iншi матерiали, а вiд мiсцевих
органiВ державнОi статиСтикИ безоплатнО статистичнi данi, необхiднi длявиконання покJIадених на нього завдань.

роздiл 4. Керiвництво Управлiнням та органiзацiя дiяльностi Управлiння

4,|, Управлiння очолюе начаJIьник, який призначаеться на посаду та
звiльняеться З посади мiським головою в установленому законом порядку.

4,2, Начальник Управлiння мае двох заступникiв, якi призначаються на
посаду i звiльнясться з посади мiським головою.

4.3. Начальник Управлiння:
4,З,\,ЗДiЙСНЮе КеРiВНиЦтво Управлiнням вiдповiдно до посадовоi,

iнструкцiТ, даногО ПоложеНня та чинного законодавства Украiни;
4,з,2, несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання або ненаJIежне

виконання покладених на Управлiння завдань, реалiзацiю його повноважень,
дотримання трудовот дисциплiни, визначае ступiнь вiдповiдальностi
заступникiв начальника Управлiння та кожноТ посадовоi особи Управлiння.

4,з,з, видае в межах свост компетенцii накази, органiзовус i контролюс ix
виконання;

4.З.4. розпоряджа€ться коштами в
витрат на утримання Управлiння та несе
цiльове використання;

4.З.5. склика€ у встановленому порядку
питань, що нЕцIежать до його компетенцiТ.

4,з,6, в межах закону може здiйснювати творчу дiяльуiсть, пов'язану зпроектуванняМ об'ектiв архiтектури, якi .r.р.дОurЙ' on"'будiвництва натериторiт Вишневоi Micbkoi територiальнот громади;
4,з,7, погоджуе проекти рiшень, якi виносяться на розгляд MicbKoi ради таif виконавчогО KoMiTeTy У вiдповiдностi дО законодавства УкраТни, цього

межах затвердженого кошторису
персоншIьну вiдповiдальнiсть за ik

. наради, проводить семiнари з



осяться до
ентацiю, яка
дiвель та сп

.Шльностl та розмiщення зовнiшнь", о.О#"rХ]" 
ПРОВаДЖеННЯ ПiДПРИеМНИЦЬК oi

4,3,8, забезпечуе пiдвищення кЪалiфiкацiI працiвникiв Управлiння;

vnpu'l'i* ;:;#'СОНаЛЪНУ 
ВiДПО"iдалЪнiсть за виконання покладених на

4,з,10. приймае участь У пленарних засiданнях сесiй MicbKoT РаДи;ЗаСiДаННЯХ ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy 
.MicbKoT ouo", нарадах, комiсiях, робочихгрупах, утворених illiською радою, ij'викона"r"*" органами, мiським головою,

тектури та мiстобудування;
струкцii працiвникiв Управлiння та

оложенrul про Управлiння, поiадових
х заступникiв начальника Управлiння,
у порядку.

Роздiл 5. Фiнансування дiяльностi Управлiння

рахунок коштiв бюджету ВишневоТ

жуе мiсъкий голова в межах видiлених
5,з' Розмiр посадового 

_ 
окладу працiвникiв, присвоення рангiв та

ХJ-Х'Г""1Б;оХi.'uoo"" 
ОСiб Управлiн," ui.u"овлюеться в передбаченому

Роздiл б. Заключнi положення

6.1. Припинення Управлiння здiйснюетъся в порядку, визначеномучинним законодавством Украiни.
6.2. Змiни i доповнення до цьогозатвердження його_ Вишневою Miiською уф-_____- a::_-}а.

Мiський головd"-
/

/

оложення вносяться
в но2iil-рёдакцiТ.

у порядку,

Iлля ДIКОВ


