Д одаток З
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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Ф У НКЦІЇ І П О В Н О В А Ж ЕН Н Я
заступника голови обласної держ авної адм іністрації з питань житловокомунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури
А дам чика О лександра О лександровича
1. В ідповідає за виконання повноваж ень обласної держ авної адміністрації
у сферах ж итлово-комунального господарства та паливно-енергетичного
комплексу, архітектури, будівництва, транспорту, з в ’язку та розвитку
інфраструктури.
2. О рганізовує роботу з розроблення та реалізації програм у відповідних
сферах діяльності та залучення інвестицій.
3. У межах повноваж ень вносить на розгляд голови обласної держ авної
адм іністрації пропозиції щодо залучення інвестиційних проектів для розвитку
інфраструктури області.
4. О рганізовує здійснення держ авного контролю на підприємствах, в
установах
і
організаціях
будівельної
сфери,
житлово-комунального
господарства та енергетики, транспорту, з в ’язку та дорож нього господарства за:
- виконанням держ авних контрактів і зобов’язань перед бюджетом,
належним і своєчасним відш кодуванням ш коди, заподіяної державі;
- збереж енням і раціональним використанням держ авного майна;
- станом ф інансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням
держ авних контрактів і зобов’язань перед бю джетом;
- додерж анням виробниками продукції стандартів, технічних умов та
інших вимог, п о в’язаних з її якістю та сертифікацією ;
- організацією та якістю надання послуг населенню підприємствами
незалежно від форм власності.
5. Забезпечує реалізацію заходів щ одо погаш ення заборгованості із
заробітної плати та її своєчасної виплати підприємствами будівельної сфери,
ж итлово-комунального господарства та енергетики, транспорту, з в ’язку та
дорож нього господарства.
6. Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами,
установами та організаціями у відповідних сферах діяльності незалежно від їх
форм власності.
7. Координує діяльність із забезпечення
населення
послугами
підприємств, установ та організацій ж итлово-ком унального господарства
незалежно від форм власності, розв’язання проблем щ одо розрахунків за надані
послуги.
8. К онтролю є видачу відповідно до законодавства забудовникам
архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування,
будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та
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надання дозволу на проведення цих робіт.
9. Залучає в порядку, встановленому законом, підприємства, установи та
організації, які не належ ать до комунальної власності, до участі в
обслуговуванні населення області, координує цю роботу.
10. К онтролю є передачу ж итлового фонду та о б ’єктів соціальнокультурного призначення з держ авної до комунальної власності.
11. Забезпечує реалізацію в області заходів щодо:
- здійснення
держ авного
архітектурно-будівельного
контролю
за
дотриманням законодавства під час проектування, будівництва та експлуатації
житлового фонду та о б ’єктів соціально-культурного призначення;
- підготовки ж итлово-комунального господарства до роботи в осінньозимовий період;
- економного
використання
енергоресурсів,
впровадження
енергоефективних і енергозберігаю чих технологій;
- розвитку ж итлового будівництва н а 'с е л і та молодіж ного житлового
будівництва.
12. Забезпечує реалізацію в області держ авної політики у сфері
транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового)
та дорож нього господарства. Визначає поточну та перспективну потребу у
послугах і роботах, що надаються та виконую ться підприємствами цієї галузі.
13. Координує роботу щодо проведення аналізу стану і тенденцій
розвитку сфер транспорту та дорож нього господарства, бере участь у
визначенні пріоритетів розвитку галузі, а також формуванні напрямів
інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань,
спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання
послуг, підвищ ення їх якості та конкурентоспромож ності.
14. П роводить аналіз і готує пропозиції щ одо вдосконалення на території
області м арш рутної мережі міжміських та приміських автобусних марш рутів
загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції,
обмеження монополізм у на ринку пасаж ирських транспортних послуг та
вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних
перевізників), які спромож ні забезпечувати належ ну якість обслуговування
перевезень пасаж ирів на автобусних марш рутах загального користування
відповідно до вимог законодавства України.
15. Сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг,
координації роботи окремих видів транспорту.
16. Організовує розроблення та здійснення заходів щодо створення в
області сприятливих умов для надання всіх видів телекомунікаційних послуг і
послуг пош тового з в ’язку.
17. Бере участь у мобілізаційній роботі та забезпечує додерж ання
законодавства про мобілізаційну підготовку.
18. Спрямовує і контролю є роботу структурних підрозділів обласної
держ авної адміністрації:
- Д епартам енту будівництва та розвитку інфраструктури;
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господарства та
паливно-

- Д епартаменту
житлово-комунального
енергетичного комплексу;
- управління містобудування та архітектури;
- управління транспорту та зв ’язку.
19. За дорученням голови обласної держ авної адміністрації забезпечує
координацію діяльності та сприяє у виконанні покладених завдань:
- Чорноморському міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки;
- Х ерсонському територіальному представництву Н аціональної комісії
регулю вання електроенергетики України;
- Д ерж авній інспекції з енергетичного нагляду за режимом споживання
електричної та теплової енергії в області;
- О бласному фонду підтримки індивідуального ж итлового будівництва на
селі;
- регіональном у управлінню Д ерж авної спеціалізованої фінансової
установи „Д ерж авний фонд сприяння молодіж ному ж итловому будівництву” ;
- управлінню
Держ авної
архітектурно-будівельної
інспекції
у
Х ерсонській області;
- Службі автомобільних доріг в області;
- Д П „Х ерсонський облавтодор” ПАТ ,ДАК „Автомобільні дороги
України” ;
- обласній службі „Укрдержінвестекспертиза}’.
20. Взаємодіє з:
- ВА Т „Х ерсон-Д іпром істо”;
- філією науково-дослідного інституту „П роектреконструкція” ;
- Х ерсонською філією ПА Т “У кртелеком” ;
- Х ерсонською дирекцією залізничних перевезень;
- Х ерсонською дирекцією ПАТ “У крпош та” ;
- ДП „Х ерсонський морський торговельний порт” ;
- ДП „Скадовський морський торговельний порт” ;
- КП Х ерсонської обласної ради „Х ерсонські авіалінії'” ;
- Д ерж авною авіаційною компанією „Х ерсон-А віа” ;
- ТОВ „Х ерсонавтотранс” ;
- Х ерсонським відділенням Всеукраїнської асоціації автомобільних
перевізників.
21. У меж ах своїх повноважень координує діяльність інш их підприємств,
організацій, установ, фондів, товариств, п о в ’язаних з діяльністю будівництва,
інших підприємств, організацій, установ, товариств у сфері житловокомунального господарства, містобудування області.
22. Забезпечує додержання законодавства про держ авну таємницю та
мобілізаційну підготовку.
Несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за поруш ення
вимог Закону У країни „Про державну таєм ницю ’ інш их нормативно-правових
актів з питань охорони держ авної таємниці.
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23. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у
порядку, визначеному законом.
24. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є обласна
державна адміністрація, з питань, що належать до його компетенції, відповідно
до Закону України “П ро доступ до публічної інф орм ації” .
25. О чолю є консультативно-дорадчі та інші допоміж ні органи згідно з
окремим переліком.
26. В иконує інш і обов’язки за дорученням голови обласної державної
адміністрації.

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

О.О .Адамчик

