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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

0 4  Л о М - М ----------

Про внесення змін до Тимчасового 
розподілу обов’язків між головою, 
першим заступником голови, 
заступниками голови та керівником 
апарату Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у 
зв’язку з перерозподілом обов’язків між головою, першим заступником голови, 
заступниками голови та керівником апарату Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації:

1. Внести до Тимчасового розподілу обов’язків між головою, першим 
заступником голови, заступниками голови та керівником апарату 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням Святошинської райзнної в місті Києві 
державної адміністрації від 11 червня 2020 року № 344 (у редакції 
розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 01 вересня 2021 року № 628), такі зміни:

1.1. У розділі II:

1.1.1. Абзаци 2-7 пункту 3 виключити.

1.1.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, 

реалізацію державної політики в сфері охорони державної таємниці відповідно 
до вимог чинного законодавства, бере участь у розробленні (уточненні) 
мобілізаційного плану Святошинського району міста Києва.».

1.1.3. Абзаци 2 , 3 пункту 7 виключити.

1.1.4. Пункти 8, 9, 10, 11 виключити.



1.2. Розділ III викласти у такій редакції:
«РОЗДІЛ III.

мошковський о. м.
Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної

адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України 
«Про столицю України — місто-герой Київ», «Пзо місцеві державні 
адміністрації», інших законів України, постанов Верховкої Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 
ради, розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Виконує обов’язки, визначені головою Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації, і несе персональну відповідальність за стан 
справ на дорученій йому ділянці роботи.

3. Забезпечує здійснення повноважень Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації:

у галузі будівництва та архітектури;
у сфері регулювання земельних відносин на території району; 
у сфері обліку житлового фонду, контролю за його зикористанням; 
у сфері приватизації державного житлового фонду; 
в галузі управління комунальним майном та приватизації; 
у сфері благоустрою;
у галузі торговельного та побутового обслуговування, громадського 

харчування;
у сфері захисту прав споживачів;
у галузі сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної 

регуляторної політики;
у сфері внутрішнього контролю; 
у галузі житлово-комунального господарства;
у сфері співпраці з об’єднаннями співвласників багатоквартирних 

будинків;

у сфері паливно-енергетичного комплексу, енергоз5ереження;
у галузі транспорту та зв’язку;
у сфері мобілізаційної роботи, призову громадян на строкову військову 

службу;
у сфері ритуальних послуг.

4. Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, 
реалізацію державної політики в сфері охорони державної таємниці відповідно



з

до вимог чинного законодавства, бере участь у розробленні (уточненні) 
мобілізаційного плану Святошинського району міста Києва, організовує та бере 
участь у здійсненні заходів, пов’язаних із мобілізаційною підготовкою та 
мобілізацією в Святошинському районі.

5. У межах своїх повноважень взаємодіє з структурними підрозділами 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, 
постійними комісіями Київської міської ради.

6. Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів 
розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 
питань, віднесених до його компетенції, матеріалів з окремих питань для 
розгляду на засіданнях колегії та апаратних нарадах у голови Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

7. Здійснює керівництво органом приватизації державного житлового 
фонду Святошинського району міста Києва.

8. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює 
діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

управління будівництва, архітектури та землекористування;
відділу обліку та розподілу житлової площі;
відділу з питань майна комунальної власності;
відділу контролю за благоустроєм;
відділу торгівлі, споживчого ринку та підприємництва;
сектору з питань приватизації житлового фонду;
управління житлово-комунального господарства;
сектору з питань мобілізаційної роботи.

9. Координує та контролює діяльність:
комунального підприємства «Екологія в Святошинському районі 

м. Києва»;
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Святошинського району м. Києва».

10. Здійснює інформування голови Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації за результатами розгляду звітів щодо роботи керівників 
підприємств, установ, організацій, які передані до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

11. Координує в межах повноважень, наданих Святошинській районній в 
місті Києві державній адміністрації, діяльність:



комунального підприємства по утриманню зелених насаджень
Святошинського району міста Києва;

комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство»; 
комунального підприємства «Шляхово-експлуатгційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Святошинського району»;

комунального підприємства «Київтеплоенерго», структурних підрозділів 
приватного акціонерного товариства «Акціонерної компанії «Київводоканал», 
акціонерного товариства «Київгаз», комунального підприємства 
«Київміськсвітло», які здійснюють діяльність на території Святошинського 
району;

підприємств ліфтового господарства, що здійснюють діяльність на 
території Святошинського району;

товариств житлового господарства, житлово-будізельних кооперативів і 
об’єднань співвласників багатоповерхових будинків.

12. В межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:
Святошинським районним у місті Києві територіальним центром

комплектування та соціальної підтримки;
комунальним концерном «Центр комунального сер зісу»;
Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві.

13. Співпрацює в межах наданих повноважень з:

садівничими товариствами, гаражно-будівельними та дачними 
кооперативами;

підприємствами громадського харчування, торгівлі, побутового 
обслуговування населення незалежно від організаційно-правових форм та форм 
власності;

ринками району.

14. Здійснює укладання договорів оренди майна територіальної громади 
міста Києва, переданого до сфери управління Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації, відповідно до законодавства України.

15. Забезпечує здійснення заходів з припинення шляхом ліквідації 
комунального підприємства по благоустрою т і  розвитку території 
Святошинського району м. Києва.».

Голова
Згідно з оригіналом: 
Начальник відділу
Організації д іл о в о д с т е  

Оригінал знаходиться

2. Контроль за в е 'о р|шіорядження з:шишаю за собою.

Се згій ПАВЛОВСЬКИЙ

Тетяна ЛОЗОВА


