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С В Я Т О Ш И Н С Ь К А  Р А Й О Н Н А  В М ІС Т І К И Є В І  

Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

---------------------------------------------

Про внесення змін до розпорядження 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 
15.11.2017 № 564 «Про затвердження 
Тимчасового розподілу обов’язків 
між головою, першим заступником 
голови, заступником голови та 
керівником апарату Святошинської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в 
місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» (із змінами), 
розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 01.11.2019 №  786 «Про затвердження структури, чисельності керівництва та 
структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної 
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. Унести до розпорядження Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 15.11.2017 № 564 «Про затвердження Тимчасового 
розподілу обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником 
голови та керівником апарату Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації» такі зміни:

1.1. У назві, пунктах 1 та 2 розпорядження слова «заступник голови» у 
відповідних відмінках замінити на слова «заступники голови» у відповідних 
відмінках.

1.2. Викласти Тимчасовий розподіл обов’язків між головою, першим 
заступником голови, заступниками голови та керівником апарату 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції, 
що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації:

№



від 22.11.2018 № 699 «Про внесення змін до Тимчасового розподілу 
обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та 
керівником апарату Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації»;

від 26.03.2019 №  163 «Про внесення змін до Тимчасового розподілу 
обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та 
керівником апарату Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов’язків голови Сергій ПИЛИПЧУК
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ТИМ ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ
обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та 

керівником апарату Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

Р О З Д І Л  І.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Здійснює керівництво діяльністю Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації, несе персональну відповідальність за здійснення 
повноважень та виконання покладених на районну в місті Києві державну 
адміністрацію завдань згідно з Конституцією України, законами України «І Іро 
місцеві державні адміністрації», «Про столицю України - місто-герой Київ», 
іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської 
ради, розпорядженнями Київського міського голови, Київської міської та 
Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, також 
здійснення повноважень Святошинської районної в міс і і Києві державної 
адміністрації щодо реалізації державної політики в галузі вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою; забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; щодо 
питань бюджету та фінансів, розробки програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Києва; планування та обліку, податкової політики; 
розподілу та надання житла; цивільного захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; взаємодії та 
розвитку зв ’язків з судами, правоохоронними органами; координації діяльності 
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади; щодо інших питань відповідно до законодавства.

Організовує в межах своїх повноважень, передбачених законом, 
реалізацію державної політики в сфері охорони державної гасмниці відповідно 
до вимог чинного законодавства, цивільним захистом та сприяє їх виконанню.

Організовує та здійснює керівництво територіальною обороною в межах 
зони територіальної оборони.
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2. Представляє Святошинську районну в місті Києві державну 
адміністрацію у відносинах із іншими органами виконавчої влади, 
політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, 
підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими 
особами як в Україні, так і за її межами. Веде переговори і підписує відповідні 
угоди та договори. Визначає та розподіляє обов’язки між першим заступником 
голови, заступником голови та керівником апарату Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації.

3. Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, 
заступника голови, керівника апарату та заступника керівника амараїл 
начальника організаційно-аналітичного відділу Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації, керівників управлінь, відділів та інших 
структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, керівників підприємств, установ, організацій, які передані до 
сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством 
України.

4. У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з 
покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо 
реалізації доручень Київського міського голови, голови виконавчого орган) 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

координує діяльність щодо фінансування підприємств, установ та 
організацій, які передані до сфери управління Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації;

організовує співпрацю з суб’єктами господарювання у відповідній галузі, 
забезпечує складання графіків та плану дій з ними;

організовує роботу щодо реєстрації відповідно до законодавства статутів 
(положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров’я, 
освітніх, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від 
форм власності;

вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування 
індивідуальної підприємницької діяльності в сфері охорони здоров'я;

забезпечує здійснення фінансування розпорядників бюджетних коштів, 
які передані в управління Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлового 
господарства, благоустрою та інших заходів, передбачених -законодавством:

забезпечує складання та виконання кошторисів бюджетних усіанов. 
утворення позабюджетних цільових фондів, вживає заходи із контролю за 
станом фінансової та бюджетної дисципліни, обліку і звітності на 
підприємствах, установах, організаціях, що фінансуються з бюджету міста 
Києва, забезпечує використання бюджетних коштів за цільовим призначенням;

вживає заходи із контролю за своєчасними та повними розрахунками за 
спожиті енергоносії бюджетними установами;

організовує та забезпечує виконання індикативних показників бюджету
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міста Києва в Святошинському районі;
забезпечує здійснення, відповідно до законодавства, контролю за 

дотриманням зобов’язань щодо платежів до бюджету міста Києва на 
підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

вживає заходи щодо виконання функцій розпорядника коштів, замовника, 
виконавця робіт, відповідального за поточне утримання амбулаторій загальної 
практики/сімейної медицини для забезпечення реформування медичної галузі 
(організаційно-правові та фінансові питання їх відкриття та функціонування) 
відповідно до рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на 
відповідний рік;

вживає заходи щодо виконання функцій розпорядника коштів, які 
спрямовуються на виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції 
та проведення капітальних ремонтів на об’єктах, що передані до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);

організовує роботу з боротьби зі стихійними явищами та ліквідації їх 
наслідків;

забезпечує оголошення в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, пожеж, 
інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації;

організовує роботу з інформування населення району про екологічно 
небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються 
до його поліпшення;

забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних 
з підтримкою громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх 
здоров’я й прав, збереження матеріальних цінностей;

організовує роботу з ліквідації наслідків екологічних аварій, залучаючи 
до цих робіт підприємства, установи та організації незалежно від форм 
власності та громадян району;

забезпечує здійснення заходів з цивільного захисту населення району; 
сприяє діяльності пожежної охорони та інших аварійно-рятувальних 

служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних 
ситуацій та необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

забезпечує здійснення статистичного обліку громадян, які постійно або 
тимчасово проживають на території району;

приймає рішення про надання відповідно до законодавства житла, 
отриманого в порядку розподілу від Департаменту будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);

приймає рішення про надання відповідно до закону громадянам житла з 
житлового фонду соціального призначення;,

приймає рішення про надання житлових приміщень з фондів житла для 
тимчасового проживання;

приймає рішення про надання житлових приміщень з фондів житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
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приймає рішення про утворення житлових комісій з обліку внутрішньо 
переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасовою 
проживання внутрішнього переміщеним особам;

приймає рішення про включення жилих приміщень до числа службових 
та виключення їх із числа службових, затвердження рішень про надання 
службових жилих приміщень;

здійснює підписання ордерів на заселення жилої площі; 
вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і 

програм будівництва та реконструкції об’єктів на території району;
вносить пропозиції виконавчому органу Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також 
висловлює пропозиції щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд 
Київській міській раді виконавчим органом Київської міської ради (Київською 
міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному регламенюм, 
щодо охорони навколишнього природного середовища на території району; 
проектів місцевих програм охорони довкілля, участі у підготовці 
загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля; проекту бюджету 
міста Києва в частині бюджетних призначень району, забезпечення виконання 
бюджету на території району; щоквартального подання виконавчому органу 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) письмових 
звітів про хід і результати виконання бюджету; програм соціально- 
економічного та культурного розвитку міста Києва, цільових програм з інших 
питань самоврядування (у розрізі Святошинського району міста Києва); 
визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів на території 
району, які можуть надаватися в концесію; порядку та умов відчуження 
комунального майна, міських програм приватизації та перелік) об ’єктів 
комунальної власності, які не підлягають приватизації, в частині об’єктів 
комунальної власності, що передані до сфери управління Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації; місцевих містобудівних 
програм, містобудівної документації (крім генерального плану міста Києва) в 
частині території району; регулювання земельних відносин на території району; 
програм соціального захисту населення; цільових місцевих програм 
поліпшення стану безпеки й умов праці та виробничого середовища, 
територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності 
різних верств населення від безробіття, організації їх виконання; найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів 
та інших споруд, розташованих на території району;

вживає заходи щодо здійснення функцій розпорядника коштів на 
виконання програм соціального захисту населення на території району 
відповідно до рішення про бюджет міста Києва на відповідний рік;

вносить у разі потреби до відповідних органів влади пропозиції з питань 
розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від 
форм власності на території району;

здійснює погодження розпоряджень виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу 
на видалення зелених насаджень на території району;
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надає кандидатури щодо призначення на посади керівників закладів 
освіти, які передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації;

призначає на посади і звільняє з посад керівників підприємств, що 
передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, за погодженням з відповідним заступником голови виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
згідно з розподілом обов’язків;

призначає на посади і звільняє з посад керівників закладів соціальної 
сфери, фізичної культури та спорту, що передані до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за погодженням 
із директором відповідного департаменту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

вирішує питання призначення на посади та звільнення з посад керівників 
закладів охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств), які 
передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, в порядку, визначеному законодавством;

вносить подання до відповідного департаменту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про 
призначення на посади і звільнення з посад керівників закладів культури, що 
передані до сфери управління районної в місті Києві державної адміністрації: 

погоджує призначення на посади керівників територіальних органів 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, якщо інше не 
передбачено законом;

здійснює погодження пропозицій щодо пріоритетів та проектів планів 
роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади (крім випадків здійснення контролю за діяльністю 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації);

заслуховує на засіданнях колегії звіти (інформацію) керівників 
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади про виконання планів роботи та стану справ у відповідній сфері;

приймає рішення про встановлення плати для батьків за перебування 
(харчування) дітей в державних, комунальних закладах дошкільної освіти;

приймає рішення про погодження розміру плати за навчання дітей в 
мистецьких школах шляхом видачі розпорядження Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації за попереднім письмовим погодженням із 
Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);

приймає рішення про встановлення доплат і надбавок та здійснення 
преміювання керівникам закладів та установ культури, що передані до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за 
погодженням із Департаментом культури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

приймає рішення про затвердження статутів закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління
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Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
приймає рішення про встановлення додаткових пільг із плати за навчання 

в закладах позашкільної освіти (мистецьких школах), що передані до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», за 
погодженням із Департаментом культури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

вносить подання до відповідних органів про притягнення до 
відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та 
рішення Київської міської ради, її виконавчого органу, прийняті в межах їх 
повноважень;

організовує роботу щодо реєстрації положень (статутів) громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;

приймає рішення про утворення комісії з питань боротьби зі злочинністю 
за участю територіальних підрозділів правоохоронних органів, спрямовує її 
діяльність;

здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України

5. Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність 
відділів, інших структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

фінансового управління;
управління (Центр) надання адміністративних послуг; 
юридичного відділу (з питань правового забезпечення діяльності 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації); 
відділу бухгалтерського обліку та звітності; 
відділу з питань цивільного захисту;
сектору взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 

корупції;
сектору організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови;
головного спеціаліста внутрішнього аудиту;
головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи.

6. У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:

Київською місцевою прокуратурою № 8;
Правобережним міжрайонним відділом Головного Управління Служби 

безпеки України у місті Києві та Київській області;
Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної 

поліції у місті Києві;
Святошинським районним управлінням ГУ ДСНС України у місті Києві; 
Святошинським районним у м. Києві військовим комісаріатом;
Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві; 
С вятош инським  районним відділом держ авної виконавчої служби 

міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві; 
Святошинським районним судом міста Києва;
Державною податковою інспекцією у Святошинськомч районі І У
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Державної податкової служби у м. Києві;
С вятош инським РВ філії Держ авної установи «Центр пробації» в 

м. Києві та Київській  області;
органами Державної кримінально-виконавчої служби України;
адвокатурою;
Святош инським  районним відділом ГУ ДМ С у місті Києві;
іншими оборонними структурами та правоохоронними органами;
Управлінням державної казначейської служби України у

Святошинському районі міста Києва;
П равобереж не відділення управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у м. Києві;
Територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10026/0124 

філії - ГУ по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства 
«Ощадбанк» та банківськими установами всіх форм власності;

Головним управлінням статистики у м. Києві;
Київським міським громадським формуванням з охорони громадського 

порядку і державного кордону «Муніципальна варта».

7. У межах наданих повноважень виступає головним розпорядником 
коштів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
використовуючи їх виключно за цільовим призначенням.

8. Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
очолює Колегію Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
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РОЗДІЛ II.

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів 
України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні 
адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 
ради, розпоряджень Київського міського голови, Київської міської та 
Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, здійснення 
повноважень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в 
сфері реалізації державної політики в галузі якісного обслуговування 
населення району підприємствами, установами та організаціями житлового 
господарства, використання, утримання й забезпечення належного технічного 
стану житлового фонду незалежно від форм власності; співпраці з 
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків; забезпечення 
контролю за станом благоустрою в районі; паливно-енергетичного комплексу, 
енергозбереження; побутового, торговельного обслуговування населення; з 
питань діяльності ринків, організації ярмарків; захисту прав споживачів; 
підприємництва, реалізації державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності; транспорту та з в ’язку; ритуальних послуг; призову 
громадян на строкову військову службу; забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення, охорони довкілля; охорони праці та 
безпеки життєдіяльності населення.

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, організовує та 
бере участь у здійсненні заходів, пов’язаних із мобілізаційною підготовкою та 
мобілізацією в Святошинському районі.

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.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з 
покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо 
реалізації доручень Київського міського голови, голови виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

організовує проведення аналізу стану розвитку житлово-комунального 
господарства та забезпечує здійснення заходів щодо подальшого його 
розвитку;

забезпечує впровадження схем санітарного очищення території район) іа 
впровадження систем роздільного збирання твердих побутових відходів;
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контролює використання, утримання і забезпечення належною 
технічного стану житлового фонду району;

забезпечує здійснення управління об ’єктами житлово-комунального 
господарства, благоустрою, транспорту та зв ’язку, що перебувають у 
комунальній власності міста Києва та передані до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, у тому числі 
внутрішньо квартальними проїздами, вживає заходи з їх належного утримання 
та ефективної експлуатації, забезпечення необхідного рівня та якості послуг 
населенню;

організовує та контролює роботу з укладання договорів найму житла; 
забезпечення укладання договорів найму житлових приміщень з фондів 

житла для тимчасового проживання;
сприяє наданню допомоги власникам квартир (будинків) в їх 

обслуговуванні та ремонті;
сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

реєстрації таких об ’єднань;
організовує роботу щодо реєстрації житлових будинків як гуртожитків; 
забезпечує здійснення передачі житлових комплексів на баланс 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; передачі житлових 
комплексів або їх частин на баланс інших юридичних осіб, статут яких 
передбачає можливість провадження такої діяльності;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо визначення балансоутримувачів прийнятих в 
експлуатацію новозбудованих та реконструйованих житлових будинків, та 
відомчих житлових будинків (в яких житлові приміщення квартир 
приватизовані) разом із інженерними комунікаціями, технічним обладнанням, 
конструктивними елементами та інше, що забезпечують належне 
функціонування цих будинків, в яких не створені об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків;

забезпечує організацію благоустрою території району; 
здійснює контроль за станом благоустрою, в тому числі виробничих 

територій, сприяє організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, 
створення місць відпочинку громадян;

вживає заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств 
житлово-комунального господарства;

здійснює контроль за належною експлуатацією та організацією 
обслуговування населення підприємствами житлово-комунального 
господарства;

забезпечує встановлення зручного для населення режиму роботи 
підприємств комунального господарства, які передані до сфери у правління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

надає пропозиції щодо демонтажу тимчасових споруд (малих 
архітектурних форм) на території району та організовує демонтаж, 
перевезення, зберігання тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на 
підставі рішень, прийнятих Департаментом міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської
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ради (Київської міської державної адміністрації);
вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо погодження розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання 
дозволу на видалення зелених насаджень на території району;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації з питання створення міжвідомчої комісії з питань 
обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності 
санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих 
приміщень непридатними для проживання у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, затвердження актів цієї комісії;

вживає заходи з встановлення порядку та здійснення контролю за 
використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної 
власності, які передані до сфери управління Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації;

організовує роботу з розгляду проектів планів підприємств і організацій, 
які передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснює 
контроль за їх виконанням;

організовує складання адміністративних протоколів за порушення 
Правил благоустрою міста Києва відповідно до розпоряджень виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

забезпечує вирішення питань про надання за рахунок коштів міського 
бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, 
ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; 
надання допомоги на поховання громадян у інших випадках, передбачених 
законодавством відповідно до рішення Київської міської ради про бюджет 
міста Києва на відповідний рік;

забезпечує погодження проектів благоустрою та озеленення території 
району;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо цільових місцевих програм поліпшення стану 
безпеки й умов праці та виробничого середовища, організації їх виконання;

забезпечує здійснення контролю за належними, безпечними й здоровими 
умовами праці на підприємствах та об’єктах нерухомого майна усіх форм 
власності;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті К и ( В І  

державної адміністрації щодо охорони навколишнього природного середовища 
на території району, охорони довкілля;

контролює дотримання правил торгівлі, побутового обслуговування 
населення, законодавства про захист прав споживачів;

забезпечує встановлення зручного для населення режиму роботи 
підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, 
що належать до комунальної власності, а також, за погодженням із власником, 
встановлення зручного для населення режиму роботи розташованих на 
території району підприємств, установ та організацій сфери обслуговування
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незалежно від форм власності;
здійснює контроль за належною експлуатацією та організацією 

обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського 
харчування, побутового обслуговування;

забезпечує взаємодію з відповідними органами влади в сфері захист) 
прав споживачів;

забезпечує організацію місцевих ринків, ярмарків, сезонної торгівлі 
відповідно до схеми, затвердженої розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), сприяє 
розвитку всіх форм торгівлі;

вживає заходи щодо забезпечення реалізації державної політики сприяння 
розвитку малого бізнесу, на допомогу підприємцям, які займаються розробкою 
та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного 
споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та 
інших послуг населенню;

сприяє формуванню системи фінансово-кредитної, консультаційної га 
інформаційної підтримки підприємництва;

бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у межах та у 
спосіб, що встановлені Законом України «Про засади регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності»;

забезпечує організацію призову громадян на строкову військову службу; 
вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо цільових місцевих програм поліпшення стану 
безпеки й умов праці та виробничого середовища, організації їх виконання;

забезпечує здійснення контролю за належними, безпечними й 
здоровими умовами праці на підприємствах та о б ’єктах нерухомого майна;

координує зусилля всіх організацій з метою покращення організації 
транспортного обслуговування населення району та надання послуг зв'язку, 
сприяє розвитку транспорту і зв ’язку.

Здійснює інформування голови Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації за результатами розгляду звітів про роботу керівників 
підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства, які 
передані до сфери управління районної в місті Києві державної адміністрації.

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.

2. Доручення першого заступника голови Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації з питань в межах його повноважень є 
обов’язковими для виконання заступниками голови, керівником апарату 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, управліннями, 
відділами та іншими структурними підрозділами Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації незалежно від їх підпорядкування, а також 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань, що
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віднесені законодавством до компетенції Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

3. У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює 
діяльність управлінь та інших структурних підрозділів безпосереднього 
підпорядкування:

управління житлово-комунального господарства; 
сектору з питань оборонної та мобілізаційної роботи; 
відділу контролю за благоустроєм;
відділу торгівлі, споживчого ринку та підприємництва; 
сектору з питань охорони праці; 
головного спеціаліста з питань екології.

4. Координує та контролює діяльність комунальних підприємств, які 
передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації:

комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Святош инського району м. Києва»;

комунального п ідприємства «Екологія в Святош инському районі 
м. Києва».

5. 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-експлуатаційне управління по 

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

структурних підрозділів публічного акціонерного товариства 
«Київенерго», приватного акціонерного товариства «Акціонерної компанії 
«Київводоканал», публічного 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-будівельних кооперативів і 
об’єднань співвласників багатоповерхових будинків;

комунального підприємства по благоустрою та розвитку території 
Святошинського району м. Києва.

6. У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:

комунальним концерном «Центр комунального сервісу»;
Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві; 
підприємствами громадського харчування, торгівлі, побутового 

обслуговування населення, незалежно від організаційно-правових форм та
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форм власності;
ринками району.

7. Сприяє взаємодії з територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.
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РОЗДІЛ III.
Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації (з питань житлового забезпечення та майна комунальної
власності)

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України 
«Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні 
адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 
ради, розпоряджень Київського міського голови, Київської міської та 
Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, здійснення 
повноважень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в 
сфері реалізації державної політики в галузі приватизації житлового фонду; 
розподілу та надання житла; управління майном, приватизації в межах 
повноважень, наданих Київською міською радою.

Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, 
реалізацію державної політики в сфері охорони державної таємниці відповідно 
до вимог чинного законодавства.

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.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з 
покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо 
реалізації доручень Київського міського голови, голови виконавчого орган) 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

забезпечує здійснення обліку відповідно до закону житлового фонду, 
контролю за його використанням;

організовує роботу з видачі ордерів на заселення жилої площі; 
організовує роботу щодо здійснення приватизації державного житлового 

фонду;
здійснює контроль за станом квартирного обліку, розподілу житла та 

додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та 
організаціях, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

організовує роботу з обліку громадян, які відповідно до законодавства 
потребують поліпшення житлових умов;

організовує роботу з обліку громадян, які потребують надання житлової о 
приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо надання житлових приміщень з фондів житла 
для тимчасового проживання;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в міс ті Кін в  і 

державної адміністрації щодо надання житлових приміщень з фондів житла 
для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
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вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації з питання утворення житлових комісій з обліку 
внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для 
тимчасового проживання внутрішнього переміщеним особам;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті  Києві  
державної адміністрації щодо надання відповідно до законодавства житла, 
отриманого в порядку розподілу від Департаменту будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);

вносить пропозиції голові Святошинської р а й о н н о ї  в місті Києві
державної адміністрації щодо надання відповідно до з а к о н о д а в с т в а  г р о м а д я н а м  
житла з житлового фонду соціального призначення;

вживає заходи щодо ведення в установленому порядку єдиного 
державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо затвердження спільних рішень адміністрації та 
профспілкового комітету підприємств, установ, організацій про прийняття 
громадян на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи й 
про надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації з питання створення громадської комісії з ж и т л о в и х  
питань; наглядової ради з питань розподілу соціального ж и т л а ;  н а г л я д о в о ї  ради  
з питань розподілу і утримання ж и т л а  в г у р т о ж и т к а х  та в и к о р и с т а н н я  
гуртожитків і прибудинкових територій;

забезпечує здійснення соціального квартирного обліку; 
організовує роботу щодо здійснення щорічного моніторингу сукупного 

доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку або вже 
отримали таке житло;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо надання дозволу про надання службового 
жилого приміщення працівникам, які проживають у іншому населеному 
пункті;

вносить пропозиції голові Святошинської р а й о н н о ї  в місті  Києві
державної адміністрації щодо включення ж и л и х  п р и м і щ е н ь  до  ч исла  
службових та виключення їх з числа службових, затвердження рішень про  
надання службових жилих приміщень;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо порядку та умов відчуження к о м у н а л ь н о г о  
майна, міських програм приватизації та переліку о б ’є к т ів  к о м у н а л ь н о ї
власності, які не підлягають приватизації, в частині о б ' є к т і в  к о м у н а л ь н о ї  
власності, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації;

здійснює контроль за ефективним використанням майна підприємств, 
установ, організацій, яке передане до сфери управління районної в місті Києві 
державної адміністрації;
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погоджує використання комунальними підприємствами, віднесеними до 
сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, коштів отриманих від оренди нерухомого та іншого 
індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, що залишаються в зазначених підприємств після 
відповідних відрахувань до бюджету міста Києва;

організовує здійснення функцій орендодавця щодо майна комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, відповідно до 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280;

вносить пропозиції в установленому порядку щодо вирішення питань 
надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у 
користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідні для їх 
творчої діяльності, а також громадським організаціям ветеранів та інвалідів для 
здійснення громадської діяльності.

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

2. Здійснює керівництво органом приватизації державного житлового 
фонду Святошинського району в місті Києві.

3. У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює 
діяльність відділів та інших структурних підрозділів безпосереднього 
підпорядкування:

відділу обліку та розподілу житлової площі; 
відділу з питань майна комунальної власності; 
сектору з питань приватизації житлового фонду.

4. Сприяє взаємодії з територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.
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РОЗДІЛ IV.
Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації (з питань будівництва, економіки, соціальної та гуманітарної
політики)

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України 
«Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні 
адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 
ради, розпоряджень Київського міського голови, Київської міської та 
Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, здійснення 
повноважень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, організації 
роботи закладів охорони здоров’я, розроблення прогнозів розвитку мережі 
закладів охорони здоров’я; ветеринарного контролю; соціального забезпечення 
та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, 
інвалідів, одиноких непрацездатних, одиноких матерів, багатодітних сімей, 
інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості 
потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; забезпечення 
виконання законодавства про пільги, встановлені для інвалідів, ветеранів війни 
та праці, прирівняних до них осіб, військовослужбовців, осіб, звільнених з 
військової служби в запас або відставку, та членів їх сімей, осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 
чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів їх сімей; внутрішньо 
переміщених осіб; материнства і дитинства; опіки га піклування, забезпечення 
ефективної роботи та розвитку мережі закладів соціального захисту населення, 
організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі соціального 
захисту населення; праці та зайнятості населення; у галузі освіти і науки, 
культури, туризму, охорони культурної спадщини; фізичної культури і спорту; 
забезпечення ефективної роботи та розвитку мережі закладів освіти, культури, 
фізичної культури і спорту, молодіжних організацій, жіночих громадських 
організацій, розробки прогнозів їх розвитку; с ім ’ї та молоді; захисту прав 
дітей, профілактики злочинності серед малолітніх та неповнолітніх; опіки і 
піклування над дітьми; щодо реалізації державної політики в галузі 
містобудування та архітектури; будівництва об ’єктів; інвестицій; комплексної о 
розвитку території району, поліпшення його архітектурного вигляду; 
землекористування; реалізації державної політики в галузі економічного та 
соціального розвитку району; реалізації державної зовнішньоекономічної 
політики в сфері Європейської та Євроатлантичної інтеграції України; 
публічних закупівель; промисловості, науково-технічної та інноваційної 
діяльності.

2. Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, 
реалізацію державної політики в сфері охорони державної таємниці відповідно
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до вимог чинного законодавства, бере участь у розробленні (уточненні) 
мобілізаційного плану Святошинського району міста Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з структурними підрозділами 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями; 
організаціями науково-технічного спрямування, Радою директорів 
промислових підприємств при Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з 
покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо 
реалізації доручень Київського міського голови, голови виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

забезпечує доступність і безоплатність освіти на території району, 
можливості навчання в закладах освіти державною та рідною мовою, вивчення 
рідної мови у комунальних закладах загальної середньої освіти або через 
національні культурні товариства;

забезпечує здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; 
сприяє створенню необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку 

їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці 
учнів;

сприяє діяльності закладів дошкільної та позашкільної освіти, дитячих, 
молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

вносить голові Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації пропозиції щодо створення при закладах загальної середньої 
освіти комунальної власності фонду загальнообов’язкового навчання за 
рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних 
засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, а також коштів населення, інших джерел; вживає заходів щодо 
здійснення контролю за використанням коштів цього фонду за призначенням; 

забезпечує виконання заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту; 
організовує роботу з охорони, реставрації та використання пам’яток 

історії та культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, 
паркових і садибних комплексів, природних заповідників, переданих в 
управління Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації;

забезпечує організацію медичного обслуговування та харчування у 
закладах культури, фізкультури і спорту та закладах освіти, які належать до 
комунальної власності;

забезпечує створення умов для розвитку культури;
забезпечує організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку; 
забезпечує надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні; 
вживає заходи щодо забезпечення школярів, які навчаються в державних 

і комунальних закладах освіти, безоплатними підручниками в межах доведених 
бюджетних призначень, створення умов для самоосвіти;

вживає заходи до вирішення питань про надання неповнолітнім, 
студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове
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користування об’єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення 
порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або 
на пільгових умовах, в межах доведених бюджетних призначень;

організовує роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; 
забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів до 

влаштування дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в с ім ’ї 
громадян;

координує здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі 
людьми на території Святошинського району міста Києва;

вживає заходи щодо забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних 
прав та можливостей;

сприяє вирішенню відповідно до законодавства питань про повне 
державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, 
у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, закладах 
професійно-технічної освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають 
вади у фізичному чи розумовому розвитку й не можуть навчатися в масових 
закладах освіти, у спеціальних закладах освіти, про надання громадянам і і і л ь і  

на утримання дітей в школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо 
оплати харчування дітей в закладах загальної середньої освіти (групах з 
подовженим днем);

забезпечує здійснення управління закладами науки, культури, 
фізкультури і спорту, закладами освіти, що передані до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, молодіжними 
підлітковими закладами за місцем проживання, організацію їх матеріально- 
технічного та фінансового забезпечення;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо затвердження статутів закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, які передані до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

координує роботу з призначення опіки або піклування над дітьми; 
вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві

державної адміністрації про встановлення плати для батьків за перебування 
(харчування) дітей в державних, комунальних закладів дошкільної освіти;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації про погодження розміру плати за навчання дітей в 
закладах спеціалізованої мистецької освіти шляхом видачі розпорядження 
районної в місті Києві державної адміністрації за попереднім письмовим 
погодженням із Департаментом культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації);

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації про встановлення доплат і надбавок та здійснення
преміювання керівникам закладів та установ культури, які віднесені до сфери 
їх управління, за погодженням із Департаментом культури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
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державної адміністрації про встановлення додаткових пільг із плати за 
навчання в закладах спеціалізованої мистецької освіти, які передані до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», за 
погодженням із Департаментом, культури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

сприяє зміцненню й розвитку матеріально-технічної бази закладів 
соціального захисту населення, підвищенню рівня і якості обслуговування в 
них;

забезпечує розробку й виконання комплексних програм поліпшення 
обслуговування соціально незахищених громадян та всебічного розвитку їх 
обслуговування;

забезпечує організацію обліку внутрішньо переміщених осіб та членів їх 
сімей, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, 
набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, 
санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 
чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів їх сімей;

сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню й 
забезпеченню інвалідів засобами пересування й реабілітації;

організовує роботу з надання субсидій та пільг населенню на житлово- 
комунальні послуги;

сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, 
окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із 
шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх 
форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;

забезпечує здійснення згідно з законодавством заходів соціального 
патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк;

організовує роботу з призначення опіки та піклування над 
недієздатними, обмежено дієздатними громадянами;

координує діяльність щодо запобігання інфекційним захворюванням, 
епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

організовує роботу із забезпечення відповідно до законодавства 
пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення в межах доведених бюджетних призначень;

сприяє в межах наданих повноважень організації медичного 
обслуговування та харчування в оздоровчих закладах, які належать до 
комунальної власності;
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забезпечує в межах наданих повноважень доступність і безоплатність 
медичного обслуговування на території району;

вживає заходи вирішення відповідно до законодавства питань щодо 
надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність У к р а їн и  і б р а л и  
безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її  п р о в е д е н н я  
чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, а також членам їх сімей; сім’ям загиблих 
(померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а 
також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців 
строкової служби) або відставку, інвалідам із дитинства, багатодітним сім’ям;

забезпечує організацію для малозабезпечених громадян похилого віку, 
інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування;

вживає заходи вирішення відповідно до законодавства питання про 
надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; пільг і допомоги, пов’язаних із охороною 
материнства й дитинства, в інших випадках, передбачених законодавством;

забезпечує організацію проведення оплачуваних громадських ро б іт  для  
осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та ст у д е н т с ь к о !  м олод і  \ 
вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що 
належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, 
в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

організовує роботу з виплати відповідно до рішень Київської міської 
ради щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 
громадянами, які за висновком медичних закладів п о т р е б у ю т ь  п о с т ій н о г о  
стороннього догляду;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо програм соціального захисту населення;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо бронювання в порядку, в с т а н о в л е н о м у
законодавством, на підприємствах, в установах та о р г а н і з а ц ія х  незалежне '  віл 
форм власності робочих місць, призначених дл я  п р а ц е в л а ш т у в а н н я  ос іб ,  які 
відповідно до законодавства потребують соціального захисту й не спроможні 
конкурувати на ринку праці, для військовозобов язаних, визначення 
нормативів таких робочих місць;

бере участь у організації призову громадян на альтернативну 
(невійськову) службу;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації щодо територіальних програм зайнятості та заходів 
щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, забезпечує 
організацію їх виконання;

забезпечує здійснення передбачених законодавством за х о д ів  щ о д о  
поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, в е т е р а н ів  в ійни га прані.
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осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів 
їх сімей, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, 
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, сімей, які втратили годувальника, громадян похилого віку, які 
потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і 
громадян похилого віку;

бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні угод, 
вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує здійснення управління закладами охорони здоров'я 
(комунальними некомерційними підприємствами), оздоровчими закладами, які 
належать до комунальної власності, організацію їх матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення;

сприяє роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових 
організацій, які діють у сфері охорони здоров’я;

забезпечує дотримання вимог законодавства щодо всебічного розвитку та 
функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного 
життя, створення умов для розвитку та використання мов інших 
національностей;

забезпечує співробітництво з науковими установами та організаціями 
району;

вживає заходів щодо функціонування мережі закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, що передані до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; 
забезпечує розробку прогнозів щодо розвитку зазначеної мережі та вносить 
пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо врахування прогнозів розвитку мережі закладів освіти, 
охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту при розробці проектів 
програм соціально-економічного розвитку м. Києва;

погоджує призначення керівників закладів охорони здоров’я 
(комунальних некомерційних підприємств);

організовує роботу з розгляду проектів планів підприємств і організацій, 
які передані до сфери управління Святошинської районної в місті Кінві 
державної адміністрації, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснює 
контроль за їх виконанням;

сприяє налагодженню економічних та виробничих взаємовідносин між 
підприємствами району;

готує пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів 
товарів, робіт і послуг, що направляється для місцевих потреб за р а \ \ н о к  
бюджетних коштів та інших джерел фінансування;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо проектів програми соціально-економічного 
розвитку міста Києва, цільових програм, інших питань самоврядування;



23

готує пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального 
розвитку території району;

організовує роботу з формування та реалізації районних та галузевих 
науково-технічних програм та інноваційних проектів з пріоритетних напрямків 
соціально-економічного розвитку району;

визначає шляхи структурно-інвестиційної політики на території району; 
організовує роботу з підготовки та подання до виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідних 
показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного га 
культурного розвитку району, а також до планів підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з 
питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком 
території, задоволенням потреб населення;

організовує роботу з проведення комплексного аналізу розвитку 
економіки району, визначає пріоритети соціально-економічного розвитку 
району;

координує роботу щодо розробки відповідних галузевих програм, бере 
участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм, організовує та 
контролює їх виконання;

організовує співпрацю з суб’єктами господарювання у відповідній галузі, 
забезпечує складання графіків та плану дій з ними;

сприяє ефективному використанню природних, трудових і фінансових 
ресурсів Святошинського району міста Києва;

організовує підготовку пропозицій щодо погодження розміщення на 
території району об’єктів будівництва;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо комплексного розвитку території району та 
поліпшення його архітектурного вигляду;

забезпечує здійснення моніторингу території району з метою виявлення 
фактів самовільного будівництва;

готує пропозиції щодо погодження паспортів на опорядження та 
колористичне вирішення фасадів, зовнішнє архітектурне освітлення об'єктів га 
територій;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо місцевих містобудівних програм, містобудівної 
документації (крім генерального плану міста Києва) в частині геріпорії 
району;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо виконання або делегування в установленому 
порядку функцій замовника на будівництво, реконструкцію й ремонт житла, 
інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 
відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо погодження комплексних схем розташування



тимчасових споруд у частині території відповідного району міста Києва, місць 
розташування та функціонального призначення тимчасових споруд на 
території району;

бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 
у порядку, встановленому законодавством, готує пропозиції щодо присво< пня 
поштових адрес об’єктам;

організовує виконання функцій замовника проектування, будівництва, 
реконструкції та проведення капітальних ремонтів будинків, будівель, споруд 
та приміщень в межах коштів, виділених району для виконання цих робіт у 
бюджеті міста Києва, а також залучених на соціально-економічний розвиток 
району інвестиційних коштів;

забезпечує підготовку пропозицій щодо погодження проектної 
документації в частині генерального плану на будівництво, реконструкцію та 
добудову об ’єктів житлового, цивільного призначення та об’єктів приватної 
малоповерхової забудови, в тому числі погодження цільового призначення 
вбудовано-прибудованих приміщень, та видачі погодження на розробку 
проектів будівництва об’єктів приватної малоповерхової забудови;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо надання дозволів інвалідам на встановлення 
тимчасових збірно-розбірних гаражів;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо регулювання земельних відносин на території 
району;

контролює використання земельних ділянок за цільовим призначенням; 
відповідає за організацію роботи з реалізації інвестиційних проектів на 

території району;
організовує роботу з розроблення та реалізації заходів, спрямованих на 

підтримку засобів масової інформації на території району;
організовує роботу зі здійснення шефства над військовими частинами 

України.
Сприяє:
роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, 

інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, 
освіти, фізичної культури і спорту, роботи з молоддю;

створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 
проживання населення та в місцях масового відпочинку;

проведенню спортивних заходів у Святошинському районі міста Києва; 
відродженню осередків традиційної народної творчості, національно- 
культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

Взаємодіє з спілками, товариствами, асоціаціями, громадськими 
об’єднаннями, які діють у галузі туризму.

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.

Відповідно до своїх повноважень організовує п і д г о т о в к а  п р о е к т і в

2 4
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розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 
питань віднесених до його компетенції, матеріалів із окремих питань для 
розгляду на засіданнях колегії та апаратних нарадах у голови Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

3. У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює 
діяльність управлінь та інших структурних підрозділів районної в місті Києві 
державної адміністрації безпосереднього підпорядкування:

управління будівництва, архітектури та землекористування;
управління освіти, молоді та спорту;
управління праці та соціального захисту населення;
відділу охорони здоров’я;
служби у справах дітей та сім’ї;
відділу економіки;
відділу культури та охорони культурної спадщини;
відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

4. Координує та контролює в межах наданих повноважень 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації діяльність:

Святошинського районного у місті Києві центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді;

Територіального центру соціального обслуговування Святошинського 
району м. Києва;

Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний дім»; 
організацій та об’єднань ветеранів війни та праці;
комунального підприємства «Промінь у Святошинському районі 

м. Києва»;
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги №  1» Святошинського району міста Києва;
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги №  2» Святошинського району міста Києва;
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 3» Святошинського району міста Києва;
комунального некомерційного підприємства «Консультативно- 

діагностичний центр» Святошинського району міста Києва; 
органів самоорганізації населення.

5. У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:
Святошинською районною філією Київського міського центру

зайнятості;
Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві; 
промисловими підприємствами.

6. У межах своїх повноважень забезпечує співпрацю з: 
клінікою ветеринарної медицини у Святошинському районі м. Києва
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державного підприємтва «Центр охорони здоров’я тварин»;
садівничими товариствами, гаражно-будівельними та дачними 

кооперативами.

7. Сприяє діяльності закладів освіти, культури, фізичної культури і 
спорту інших форм власності, розташованих на території Святошинського 
району міста Києва.

8. Сприяє взаємодії з територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.
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РОЗДІЛ V.

Керівник апарату Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів 
України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні 
адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 
ради, розпоряджень Київського міського голови, Київської міської та 
Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, здійснення 
повноважень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
щодо реалізації державної політики в інформаційній сфері; в сфері захисту 
інформації та електронного урядування; у галузі організаційної роботи; 
правового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; правового 
виховання та правової освіти населення; управління архівною справою; 
діловодства та контролю за виконавською дисципліною; організації роботи з 
листами та зверненнями громадян; надання адміністративних послуг; у галузі 
дозвільної системи в сфері господарської діяльності; у сфері реєстрації та 
зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб; державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, 
реалізацію державної політики в сфері охорони державної таємниці відповідно 
до вимог чинного законодавства.

Здійснює відповідно до законодавства України повноваження керівника 
державної служби в апараті Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів п 
статусом юридичних осіб публічного права).

У межах своїх повноважень взаємодіє з структурними підрозділами 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Державним архівом міста Києва, районними в місті Києві 
державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з 
покладених на нього завдань і визначеного кола питань, забезпечує 
розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень 
Київського міського голови, голови виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

Здійснює в межах своїх повноважень функції з розвитку ін ф о р м а ц ій н о ї  

інфраструктури району.
Планує та організовує заходи, пов’язані з впровадженням систем 

технічного захисту інформації, електронного урядування та контролює їх стан.
Організовує роботу з функціонування офіційного веб-порталу 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства 

щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи
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на підприємствах та в установах, переданих до сфери управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, організовує
роботу щодо доступу до публічної інформації.

Забезпечує виконання заходів щодо організації правового інформування 
та виховання населення.

Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо охорони громадської 
безпеки, громадського порядку.

Здійснює укладання договорів позички, відповідального зберігання, 
договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти для
забезпечення діяльності Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації.

Організовує роботу з реєстрації та зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб на території Святошинського району 
міста Києва.

Організовує ведення Єдиного державного реєстру.
Організовує здійснення передачі інформації та/або внесення у 

встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного 
демографічного реєстру.

Організовує ведення Державного реєстру виборців.
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.

Відповідно до своїх повноважень організовує підгоговкл  п р о е к і ін  
розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації й 
матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях колегії та апаратних 
нарадах у голови Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

2. У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює 
діяльність відділів безпосереднього підпорядкування: 

юридичного відділу; 
організаційного відділу; 
відділу управління персоналом; 
відділу організації діловодства; 
відділу контролю;
відділу адміністративно-господарського забезпечення; 
відділу роботи із зверненнями громадян; 
відділу інформаційних технологій; 
відділу ведення Державного реєстру виборців;
відділу з питань держ авної реєстрації ю ридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців;
відділу з питань реєстрації місця прож ивання/ перебування фізичних

осіб;
архівного відділу.
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3. Очолює апарат Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

4. Координує та контролює в межах наданих повноважень 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації діяльність 
комунального підприємства «Алгоритм» Святошинської районної у м. Києві 
ради.

5. Сприяє взаємодії з територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади, судами, адвокатурою згідно з визначеним колом 
повноважень.

Виконувач обов’язків 
керівника апарату Микола ПАШИНСЬКИИ


