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На Ваш irrформаrдiйний заlIит вх. J\Ъ 473101-32 вiд 30.08.2021 року tцодо
положеншI про вiддiл мiстобудування та архi,l]сктури Iрпitlськоi Micbkoi ради,
надаемо I]aM наступнi матерiали:

- KoГtilo pittletlIrя IprtittcbrKoT Micl,KoI раi(и <I Ipo BlIeccli[ш змi1-1 до [lо_ltоженttя
ПРО ВiДДЦiЛ мiсr'обулува1-1IL{ та архil,ск,гури lprriHcbKoT MicbKoi ради ,га

ЗаТВеРДЖеНня новоiредакllii>) }lb 119-4-VII вiлц2З.|\.20l5 р. в l екз. на 1 арк.;
- КОПiю Положення про вiддiл мiстобудування ,га архiтектури IрпiнськоТ

МiСЬкоi рали, за,гверl{женого рitttен1lям <I1po I}несеIIIIя змiн до [Iо"тtоження про
Вil.ЦДiЛ МiстобУ.uуваI]FIя т,а ар><i,t,ектури IрпiпськоТ мiськоi рали та затверлження
новоiрелакrlii>) j\Ъ 119-4-VII вiд 2З.11.2015 р. в 1 екз, lla 5 арк.

/(одаток ша б арк.

IIершrий зас,гуIIцик MicbKo1-o l,оJIови крАI]чук

Михай:rо CaItort
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(ЗАТtsЕР{ЖШНО>:

Iрпiнсъкий мiсъкl.rй гоJIова

в.А.
20__р.

IIОЛОЖВННrI
ПРО ВiДДiЛ Мiстобудчоп*r".' тб л_t-:_

;р ",,,."".r'#,ЁЁi;r;? 
а РХiТеrстури

1, Вiддiл 
.мiстобудування :га архiтектури Iрпiнськс
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2' ВiЛДiЛ У cBoili ДiЯЛЪНОСТi керуOться консr:итуцiсю украihи, законамиrЖffi 'fiiffi.,*х''**ъ;.;:#*;; -fi*:::#:,Ф, ;;;;",
/]орученнями

iф;**;;;;о"^'Тff;Т::I' 
мiстобуду,u"::*j up*i,:;'fil::1:" ;}'J#положеннямпро вiддiл. ОбЛа'СНОi ДеРЖаВНОi 

^адмiнiстрацii; 
u' 1unЪrn

З. Основними завданнями вiддiлу е:

- забезпечення реалiзацii дер>rtа.вноi пол
,lъ-JЁж'"Iао" на територii,i;;;,;;;;:i,::""L .lзijj,#::ъ'Jffilч;- аналiз с
скспертизи, II";т*" i,;"r"r'J#ваIiFj:я, 

органiзацiя розробленн.rl, проведення

;ж,#ж; j:#i;i..,rТ::;ж;:Ъ'оН;:'Тl;,Т;:;l;п::ffi ;;
- КООрДинацiя дiялъностi суб'сктiв мiстоГl)озвитку i забудови ,l.ru Iрпiнъ . 

0УДУВаIrНЯ 
ЩОДО КОМплексtIого

l(ОЦЮбИНСЪКе, пo,1i,irrl.Hno i."'uprir.nryp,ro;";":;ff; ГОСТОМеЛЬ, Bop..ni^-ri- забезпечення дод.рrr,uппо законодавстЕ
:J]:i:*'Y.P', Державних .runou"}:j'"o'.::::: У. СфеРi Мiстобудування та,iстобуjirrЬi допументацii, .оiйuПОuртiв, 

}IopM i. ,rpun"rr, заr,вердтсеноi.- органiзацiя в межах .n';.Xn'lj:,Ж;: за i,ч р.Ьiruцiu*;
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4. Вiддiл вiдповiдt-lо до покладених на нъого завдаFIь:

i) бере yliacTb у реалiзаt-lii. дерлсавнg:.та архiтеIOури, подас До MjcbKoi.oro, ,' 
полlтикI] у :Рфi мiстобудування

2) ГОТуе 
. 
пропозицii до програ^4 ..frЖ""Н'.|оr]о;1,ч" питань; 

J' aJ -

' 
]i"Ж#J "]}Hi ff^]::.11 

;,"о.. i;,, ;" розгляд^,,.iXl,|iu1o"*"", M i cTa

;::liъ",,ж:н:тi:,,::;;1.Jfr ,"'.ТJ;#;?";",'r".;чft :',НхН/r\,t) розгляда. пропозlлцii' суб'сктiв мiстоб

::"т,.',н{, ;ixr;:;;.;:x;;j; ;'ТЖ*1, - 
Ф" n,;j ^ ;;^T;;L, 

. #:i:Та поДае До Iрпiнсъкоi MicbKoi,purr, ru'--УДlв.Iою 
ДокУМ:нтацiсю, po.|obno.

ifr li&,o,Tu":]l?,;",#;ж:l""fl :#ii;:Жfl"iТffi .:н".:*,ж;
дiяльностi; 

-__"д:lUrvrоrrРUtJ?,щжеFIняFIaIJихзапланованоitчtiстобудiu*,оi.

5) розгляДае ]lроПозицii щrэдо встановлення та змiни N,lе>lс 
^,rin_o 

,.^:_ЖJ.ЖЖi';:;#:ж:**iжжтJ. , .й i;L.#*,]fr,Ji;
б) надае замовI{икам мiстЪОудiп"llJ,о#rr;;iЗНня 

забудови земель'ихДiЛЯНОК' iНШi ВИХiЛ"; ДuПi'l" проектування 
..об,сктiв архiтектури для нового

будiвництва, розширеFI}Iя, реконструкцii', реставращii', капiтальl.iогоремонту, блt
MiHicTpiBu*Йo*r]'o"' ТеРИТОРiй, У'ПОР]дпу, 

".ruпЬвленому кабiнетом
7) ПОГолжч. гIhл^r.--_г -r\,,,!e проекти розмiщення та0ЛаГОУСТРО}о, монументально aPxlTelcTYPHi 

рiruегlня об,ектiв
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1З) BFIoc]]Tb вiдгrовiдlн1,Iпt оргагiаN,I
згiдно iз законодавством рitлень cTocoвIlo
споруд;

пропозицiТ x.lo/]o прийняп,я
caMoBi.гlbllo збудованих будинiсiв та

l4) КООРЛИНУС ВИКО'аННЯ Hla територii' 
. 
MlicTa Iрпiнъ i селищ гостоlчtель,

i :ЁХ'J';:ffi;r#С 
Ь Ке Н аУКов о-дослiдlп "" i проект, 

" 
- 

"" -укувальн их робiт
15) оргаtliзовус створення та оновлеrli{я топоцэафi.lнрlх п.llагliв, ilрI-Iзначенихдля склаДанFIЯ генералЪних гlланiВ дiляноК будiuп"Цruu ob'u,.TiB apxiTeKTypLI,пiдземгlих Мереж i споруд, прив'язки будiве.lть i споруд до дiлянокбудiвництва, а також вирiшення iilших iн>ltенерних питань; проведеннярозмiчувальних робiт (ryiM tsстаFIовленнrI ме)к земельнихВиНесеннЯ в I.'YPY осей бУдiвс:ль, .";;r; i лiнiй i"",;i;}+lii"ilй,T-*?;tIерtsоних лiнiй вулиць, лорiг; .дiИ.,й систематизацiю зазначенрlхматерiалiв;

16) органiзовуе ведення мiст,обудiвllого кадастру Mic.,'a Iрпiгlь i селиirцГостомель, Ворзель та Коцюбиrrauпa, ,uб.a.r"чуч . цiею N{eToIo проведеннявиконавчих зйомок для збудов;lних будинкiв, anopyo 
^ 

'u iнлtенернихlсомунiкацiй, поповнеI]}Iя топогра(,о-..оо..ичних i *upro.i"qr;.r*n * матерiалiв;1]) сприяе впровадженнн) у проектах об'ектiв архiтектурипрогресивних архiтектурно-]lлаFIувальнихl КонструI(тlrвних таiн>lсенерно-технiчних plranu, що забез.пе.lуl,оть ресурсозбереrкення,здiйсненню структургrоi перебудови i п.ръорlu,лтацii пиробпичоI будiвельноiбази FIa спорудх(ення житла з викор1.IстаFIням ресурсоощадних технологiйта конструкцiй, мiсцевих будiвел.ьн"* rur.рiалiв;
18) РОЗГЛЯДаС iНВеСТИЦiйНi мiстобудiвнi Трограми, пропозицii та бiзнес_ПЛаНИ РОЗВИТКУ ОКРеМИХ ПiДПРitСМСТВ i t'ериторiй,-.оrуa ,".'orn" з цихпитань для MicbKoi ради та замовнliкiв;
19) створюс i веде apxiB мiстобудiвноi докуме}Iтацii, матерiалiвмiстобудiвного кадастру;
20) органiзовуе проведення в установленому порядкуархiтектурних та мiстобудiвних KoHKypciв;21) здiйснюе метОдичне i "bprur"on. забезпечення дiяльностiспецiалiстiв з мiстобудування та архiтеlстури у пiдпорядкованих селищнихрадах;
22) iнформуе LIереЗ засоби масовоi iнформацii насеJIення лромiстобудiвнi програIчIи розвLIтку плiста Iрпiнь ; ..п"щ Гостомель, Ворзель таКоцюбинське, розмiщеi;ня найва>Iс.ll1.1вiших об'ектiв .;"i;;;yp", органiзовусгро]чiадсы<е обговорен ня пл ан увал ьн оi до кументац ii;2з) сприяе дiяльноотi noi.ц.u"r, органiзацiй творчих спiлок у сферiMri стобудування та архiтектури 

;

24) коорЛI,Iнуе В межаХ свrэеi tсомпетеrtцii дiяльнiс.гь пiдприсмств,ycTaI-IoB та органiзацiй, вико'ують роботи з пiдготовклI il(омплектування вихiдних даних , на проектуван}Iя, FIадаIоть iпrшi послуги усферi мiстобудування та архiтекту,ри; 
L- - :''''^J UglllL'l' ГrаЛаtlJl'Ь

25) забезпечуе в установленому порядку овос.lасний розгляд''аЯВ' зВерненЬ i скарг ГроМаД:rIн" i".uих, 
, 
й'u,l1i;.;;*булування з

:l l.,,i r ,,i j

/,/, .-, l'- :

,/ \,i .l-,Jii:, t.,".|,)
21 -,' Z



27) виконуе iHn:i фуrrкuii вiдlrовiдно до законодавства.

5. Вiддiл мае право:

*. "ix:;,:Т;: }|;ХЖ]ifi,L"ОЯДКУ НаРаДИ, Проводити сепtiнари з питаFIь
- ЗаIIУЧаТИ СПеЦiаЛiСТiВ iHml,tx структур}Iих пiдроздiлiв Iрпiнськоi MicbKoiради та сел,Iщних рад, пiдлриемств, установ та органiзацiй, об'еднань

;:"flж*ж,"JilенFIям 
з rx Kepiun"nuno"j оо ро..подУ пиruнь, що належать

- одержуватИ В установЛеномУ порядкУ вiд ir,rп.llrx cTpyKTypFII.Ixпiдроздiлiв рliсъкот ради, пiлпр".rств, установ та органiрацiй iнформацiю,ДокУМенТи' iншi матерiали, а 'iд мi.ц.ur* bp.u.ri" державноi статистики _

Ж^#НО 
СТаТИ"''uПl ДuПi, НеОбхiднi для виконання покJIадених на нъого

питань, що нале)I(ать
заходiв;

26) надас довiдки про
та довiдки про наявнiсть
випадках);

до l.'io1-o ltомпетеlrцii,

вiдсуl,гliсть будiвель та
будiвель або слоруд в

],а B>i{1.1Bae вiдповiдних

сПоруд Hu [..пп""ьних лi.гlянках
СТаДii будiFництва (в окремих

виконавчоi влади цlропозицiТ щодота iнженерно-геолоГiчu"* робiт, якi
стандартiв, норм i праýлrл.

"":,..l 
,-О,;\li, !;l :a7

;t/{; i' О?--

- IIодавати вiдповiдним ор)ганам
зупинення топографо-геодезичних
виItонуються з порушенням державних

6. Вiддiл у процесi виконання покладенI{х на нъого завданьвзасмодiе з iншиlди структурними пiдроздiлами Iрпiгtсъкоl, Micbkoi радII таселищних рад, пiдприсмствами, установами, органiзацiями Bcix формвласностi, об'еднаннями громадяIJ та Iромадянами.

7, Вiддiл очолюс на-чальник, який пррIзнаLIасться [Ia посадуi звiльнясться з посади мiським головоIо за погодженнrIм $ лепартаментоммiстобудування i архiтектури та рOзвит,ку iнфраструктури кодА.Началъник вiддiлУ за посад()}о е головнIiМ up*ir.nroPoil*i.ru 
.Начальник вiддiлУ маС .u.ryn*,"nb, ,,,;;"'пРr.пrчасться напосаду i звiльнясться з посади мiським головоIо .u поuu|лнrlм начальникаlвiддiлу. --*^|

8. Начальrrик вiддiлу:

- здiйснюс керiвництво дi-lrльнiстю вiддiлу, I.Iece персональilуВiДповiдальнiсть пеl]ед мiським гоJIовоLо r. о;;;ur."r#ili.rооудування iархiтектури та розвитку ir-rфраструIffурLl КоДА ; 
^;;;;;;;;n], 

попr^дених навiддiл завдаI{ь;
- затверд)l(уе 1,Iоложен}lя IJpo с,груктурнi гri2liэоз.rlirlи вiддiлу, розподiлясобов'язки Mi>lc заступнрIком начаJlьника вiддi.гri, йrл; у;;;rуr" гllдрозлiлами'Га ВИЗtIаЧас ступiIrь ix вjдповiдальносl,i; .. : | "

:i'|i:i;i,,:iii]i,l:,;,,,,i,. ; i,,;l



- подас IJa затверд)I(еннЯ Mic1,1coM1, го"гtовi i1_1тат1-Iий розпIlq вiддiлу в ме}кахГРаНИЧ}lОi'ЧИсельностi його прuцiuчr"пi";^ЦIОlt.'ИИ РОЗПI4
, Видас в межах cBoei коьтпетеr-rцii, накази, органiзовус i контролюе ix
- погоджуе призначення i звiльне}IIJя з посад спецiалiстiв змiстобулування та архiтектури пiдпор.чд;;;;;"* селищних рад;- у Me)I(ax cBoii повI-IоважеFIь коордI{нус дiялъ"i.rJ' спецiалiстiв змiстобудування архiтек:гури пiдпорядкованихТа СЛiДКУС за ix дiя_тlьнiстrо; 

-J r^^ rrrЛrlwР}lЛКUljаНИХ селищних рад
- мае право скасовувати наI(ази, U]о суперечать законодфвству Украiни таактаN{ органiв викоt-lавчоi влади вLIщого piu,o, 6;;;- прлtсутнiп,l назасiданнях органiв мiсrlевого самовр;IДуваIJ}IЯ .I.a бутlл вислуханим зПитань, що стосую'ься *омпетеI]цiiвiддiл,у,-"""" 

1ct UYll

9. Наlсази начальника
Украiни, i",,.,rno aK],aNI з2Ir 

ВtДДlЛУ' ЩО СУПеРеЧаТь Констрlтуцii

;i: fl?:;;E,;,i Hi; T',oxН:l];,; ff ";:Jiiiiнфраструктури кодА та Йrр".iо"у'-'r]n yr" бути 
"n4.o"uni мiськимголовою. vJ LE\ lчI\JччUqпl tYrlUЬКИI

10, Для розгляду мiстоб;rлiвних, архiтектурних та iнженернихпроектних рiшенъ об'сктiв up"ir.nryp", а також (у рфi необхiдностi)ос}Iовних положеi-Iъ архiтеrстурно-планувальних завдань, при вiддiлiутворюеться архiтектурно-мiстобудiuна 
рuдu 

gb'uЛqrrD'

Архiтектурно-мiстоЬудiвна рада проводить cBoIo лiяльнiс{ь вiдповiдно доllоложенFIя про apxiTeKTyp"o-ri.roOyo;u"i;;;,
Склад рад i полоll(ен}Iя ,rn., Ji- ;'":-:-

lIОДанням начальника вiддiлу. 
1lРО HI'iX ЗаТВеРДХ(УIОТЬСЯ МiСьЛим головоIо за

л1 1, Вiддiл утримусться за рахунок коштiр мiсцевого
lr,Жr; J' i:iXfir" 

"Н,".#;;;;}. ^Р,* 
u 

о #,i""" пр ац i п р ат 
li в rr и Ki в в iддi лу

12, Вiддiл не е IоридиLIною особою, але мае пеLIатку iз/{ержавного Герба УIсраi'ни та свrэiм найменуванням.
зображенням

мIiсьltllй головrl

В. А. Itарплlоlt


