ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ KepiBH ика апарату
районноТ державноi'
адмlнlстрацll

А-о

ПОЛОЖЕННЯ

про органiзацiйний вiддiл
апарату районноi державноi адмiнiстра цii
I. Загальнi положення

Органiзацiйний вiддiл (далi - вiддiл) € структурним пiдроздiлом апарату
районноТ державн оi адмiнiстрацiТ.
2. Вiддiл пiдпорядковусться безпосередньо керiвнику апарату раЙоннОТ
державноi адмiнiстрацii.
3. У своiй дiяльностi вiддiл керусться Констиryцiсю УкраТни, ЗаКОНаМИ
Украiни <Про державну службу>, кПро мiсцевi дерх<авнi адмiнiстраrцiТ>, ,,Про
запобiгання корупцii>, iншими законами Украiни, актами Президента Уlсpаiни
та Кабiнету MiHicTpiB Укратни, розпорядженнями голови обласнот та голови
районноТ державних адмiнiстрацiй, наказами керiвника апарату районноТ
1.

державноi адмiнiстрацii, Положенням

про апарат

районноТ

дер>ttавноТ

и акта

l\,l I,T.
адмiнiстрацiТ та цим Положенням, iншими нормативно-правови
4. Положення про вiддiл затверджусться наказом керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацii.
5. Щiяльнiсть вiддiлу здiйсню€ться на ocнoBi квартальних планiв роботи,
затверджених керiвником аlrарату районноi дерrкавноТ аДм iH icTpauiT.

м

6. Вiддiл гIри вирiшеннi питань, якi належать до його

t<опlt-lетенцiТ,

органами мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами,

устаIlовами,

взасмодiс

зi

структурними пiдроздiлами районноТ державноТ

адмiгriсr,;эацiТ,

органiзацiями, громадськими об'сднаннями та засобами масовоТ iнфорптаltiТ.
2. OcHoBHi завдання,

функцii та права вiддiлу

Основними завданнями вiддiлу с:
органiзацiйне та аналiтичне забезпечення дiяльностi районноТ дерir<авноi
адмiнiстрацii;
вивчення стану органiзацiйноi роботи в структурних пiдроздiлах раilонноТ
державноi адмiнiстрацii;
надання 11рактичноТ та методичноI допомоги структурним гriдроздiлам
гlIlтань
районноi дер}кавнот адмiнiстрацii, органам мiсцевого самоврядуваI]lIя з
органiзацiТ управлiнськоТ роботи, поглиблення взасмодiТ з органами tvtiсlцевого
1.

)
самоврядування для спiльного вирiшення tIитань економiчного, соцiального та
культурного розвитку вiдповiдних територiй;
забезпечення (у Me>rtax компетенцiТ) взаемодiТ апарату районноТ дерrкавноТ
адмiнiстрацiI з обласною державною адмiнiстрацiсю та органами мiсцевого
самоврядування району;
контролю за виконанням органами мiсцевогО
координацiя роботи
самоврядування району наданих iM законом делегованих повнова)Iсень органiВ
виконавчоi влади;
формування планiв роботи районноi державноТ адмiнiстрачiТ на piK i
квартал, а тако)t планiв заходiв на мiсяць та тиждень;

з

органiзацiйне забезпечення роботи колегii районноi' дерхrавноТ
адмiнiстрачii, узагальнення iнформачiй про дiяльнiсть консультативних,
дорадчих та iнших допомiжних органiв, утворених при районнiй дерlсавнiй
адмiнiстрацiТ;

координацiя роботи органiв мiсцевого самоврядування району З ПиТаНЬ
матерiально-технiчного забезпечення виборчих комiсiй пiд час пiдготовкИ 'Га
проведення виборiв i референдумiв;
розроблення проектiв регламентуючих документiв районноТ державнОТ
адмiнiстрацiТ;

здiйснення контролю

за ходом

пiдготовки нарад,

що

готуються

структурними пiдроздiлами районсноi деря(авноТ адмiнiстрашiТ та ПроВОДЯТЬСЯ
пiд головуванням голови районноi державноi адмiнiстрацiТ та його заступникiв;
забезпечення дiяльностi голови районноТ державноТ адмiнiстраЦii Та
керiвника апарату районноТ державноi адмiнiстрацiТ;
забезпечення реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi iнформацiТ з МеТоЮ
задоволення потреби населення району в iнформацiйнiй продукцii, а такОЖ З
питань мiжнацiональних вiдносин
;

здiйснення заходiв щодо розвитку iнформаuiйного

п

pocтopy

та

iнформацiйноТ iнфраструктури на територiТ району;
сгIрияння реалiзацii конститучiйного права громадян на свободу сЛоВа Та
безперешкоднiй дiяльностi засобiв масовоТ iнформашiТ;
прогнозування суспiльно-полiтичних процесiв
аналiз
РайОНi,
проведення консультацiй з громадськiстю з питань формування та реалiзацiТ
державноТ полiтики;
сприяння консолiдацiТ та розвитку украТнськоТ нацiТ, забезгlечеНFIя ПраВ
нацiональних меншин,

i

у

забезпеченнi взаемодiТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ з орГаНаМИ
мiсцевого самоврядування, осередками полiтичних партiй, ГРОМаДСЬКИМИ
об' сднаннями, релiгiйними громадами
iнформацiйно-аналiтичне забезпечення здiйснення внутрiшньот полiтики
;

держави в районi;

забезпечення наповнення

адмiнiстрацiТ.

офiцiйного веб-сайту районноi' дерrкавно[

з

2. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) забезпечус взаемодiю апарату районноi дерх(авноi адмiнiстраuiТ

З

обласною державною адмiнiстрацiею ;
2) узагальнюе та надас до обласноТ державноi адмiнiстрачiТ вiдомостi ПРО
мiсце перебування голови районноi державноi адмiнiстрацiт, а також ocHoBHi
заходи, запланованi на наступний день, за участю голови районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ та його заступникiв;

3)

проводить органiзацiйну роботу щодо участi голови

державноТ адмiнiстрашiТ у селекторних нарадах,
державною адмiн iстрацiсю ;

що

раЙонНОТ

проводяТЬся ОбЛаСНОЮ

4) органiзовуе вирiшення питань, покладених на вiддiл, у зв'язку iЗ
пiдготовкою робочих поiЪдок до району голови обласьrоТ дер>l<авноТ

адмiнiстрачii;
5) забезпечус взаемозв'язки районноТ державноТ адмiнiстраuiТ З орГаНаМИ
мiсцевого самоврядування району у межах компетенцii вiддiлу;
6) узагаJIьнюе плани проведення основних заходiв, у ТоМУ ЧИСЛi i
населених пунктах району, на наступний мiсяць, доводить Тх до керiвництва
районноi державноI адмiн iстрацiТ ;
7) формус за пропозицiями структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ перелiк питань, якi пропонуються для розгJUIду на сесiях районноi
ради,

S)

вивчас дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв

районr-rоТ дерltавНОТ
адмiнiстрацiт, надае iM методичну i практичну доtrомогу щодо полiпшення та
вдосконалення органiзацii управлiнськоТ дiяльностi з питань, якi tзiднесенi до
компетенцii вiддiлу, готус вiдповiднi довiдки;
9) здiйснюе органiзацiйне забезпечення семiнарiв-нарад з керiвНИКаМИ

структурних пiдроздiлiв районнот дер}кавнот адмiнiстраuiт,
селищними, мiським головами;

10)

органiзовуе контроль

за

з

сiльськими,

здiйсненням органами мiсцевого

самоврядування делегованих повноважень органiв виконавчот влади, а саме:

розробляс та подас на затвердження головi районноТ дерrкавноТ
адмiнiстрацiТ щорiчний план контролю за здiйсненням органами мiсцевого

самоврядуванн я району делегованих повнова}кень орган iB ви конавчоТ влади ;
координус роботу структурних пiдроздiлiв районноi дерrкавноТ
адмiнiстрацiт з контролю за виконанням органами мiсцевого самоврядування
району наданих iм законом делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади;
надае головi районноТ державноi адмiнiстрашiI вiдповiднi акти, довiдки та
Питань здiйснення органами мiсцевого самоврядування
iнформашiт
делегованих повнова)кень органiв виконавчоТ влади;
11) опрацьовус та надас головi районнот державноl' адмiнiсr,рашiт проекти
перспекТивногО (рiчного) i поточного (квартального) планiв роботи районноТ
дер}кавноТ адмiнiстрацiТ;

з
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12) узагальнюс iнформачii структурних пiдроздiлiв райоr+ноТ державноТ
адмiнiстрацii та готус звiти про виконання рiчного та квартальних планiв
звiтiВ на
роботи районноi державноi адмiнiстрацii, забезпечус висвiтленнЯ
оф iц iйн ому веб - сайтi р айон ноТ дерrкавн оТ адм iH icTparr ii;
13) здiйснюс оllеративне планування дiяльностi районнот державнот
адмiнiстрацiт, формус плани заходiв районнот державнот адмiнiстрацiт на
мiсяць, тиждень та проводить аналiз щодо виконання останнього;
14) формус плани роботи апарату районноi державноТ адмiнiстрацiТ на
квартал та аналiзус ix виI(онання;
15) спiльно iз iншими структурними пiдрозлiлами районнот дерlсавнот
адмiнiстрацiТ органiзацiйно забезпечечус проведення засiдань колегiТ районноТ
державнот адмiнiстрацii та зборiв адмiнсiтративно-господарського активу
району;

16) здiйснюс

узагальнення пропозицiй, наданих структурними
пiдроздiлами районнот державнот адмiнiстрацii, та забезпечуе пiдготовку
проектiв планiв засiдань колегiт районнот державнот адмiнiстраuiт, нарад у

.ono"' районноТ

державнОТ адмiнiСтрацiТ, надас

ix для подальшого розгляду

i

затвердження;

17) узагальнюе звiти, що надходять до вiддiлу вiд структурних пiдроздiлiв

районноi державнот адмiнiстрацiт, з питань дiяльностi коl]сультативних,
дорuдчr* та iнших допомiжних органiв, створених при райогlгriй державнiй
адмiнiстрацii, готус доповiднi записки iз зазначеного питання керiвнику

апараry районноТ державноТ адмiнiстрачiТ;
18) коорлинуе роботу органiв мiсцевого самоврядування району з питань
матерiально-технiчного забезпечення виборчих дiльниць пiд час пiдготовки до

виборiв

i

референдумiв шляхом проведення нарад, iнших органiзацiйних

заходiв;
забезпечення
1 9) узагальнюс матерiали з питання матерiально-технiчного
виборчих дiльниць, наданi органами мiсцевого самоврядування району, готус

вiдповiднi довiдки;

20) готуе проект

Регламенту районноТ дер}I(авноТ адмiнiстрацiТ,

полоrкення 11ро апарат районнот дер}кавноi адмiнiстрацiт, Положення про
колегiю районнот дер}кавнот адмiнiстрацiт, персонального складу колегiт
голови
районноi державноi адмiнiстрацii, а також проекти розпоряджень
питань;
районнот державнот адмiнiстраrriт iз зазначених

2|) здiйснюс пiдготовку та узгодження пропозишiЙ ЩОДО РОЗПОДiЛУ
його
обов'язкiв Mirk головою районнот дер}кавнот адмiнiстрацiт та

ЗаСТУЫiI;:"..

загальний контроль за ходом пiдготовки нараД, ЩО бУДУТЬ
про*одrr" пiд головуванням голови районнот державнот адмiнiстрацiт, за
y"u.r19 керiв1-Iи KiB структурних пiдрозлiлiв районноТ дер>кавноl' адм iнiстрашiТ та
органiв мiсцевого самоврядування району;

5

2З) забезпечус органiзацiйну пiдготовку спiльно з iншими пiдроздiлами
заходiв з нагоди державних i
районноi державнот а_дмiнiстрачii, урочистих
професiйних свят, iнших масових заходiв;
24) готус проекти роз11оряджень та дору{ень голови районноТ державноi
адмiнiстрачii, рiш.", поп.гii районноi дерrкавнот адмiнiстрацiт, вiднесених до
КОМПеТеНЦiТ

ВiДДiЛУ;

25) аналiзус стан та тенденцiт соцtально-економlчного р озвитку в сферi
полiтичних
iнформачiт, свободи слова, дiяльностi засобiв масовоi iнформацiт,
,ruрriи i громадських об'сднань в межах району та вживас заходiв щодо
усуненнЯ

недолil<iВ'

26) розроблЯс проектИ .,озпоDяджень
розпоряджень голови

-

раиоIнноТ державноi

адмiнiстрацii, у визначених законом випадках - проекти нормагивно-правових
масовоТ iнформаuiТ,
aKTiB з питань iнформаuiТ, свободи слова, дiяльностi засобiв
полiтичних партiй i громадських об'сднань;
21) бере участЬ У пiдготовцi звiтiв голови районноТ дерлсавноТ
адмiнiстрацii для Тх розгляду FIa ceciT районнот ради;
2В) готус самостiйно або з iншими структурними пiдроздiлами районноТ
матерiали для подання
д.рrr,uuпьi адмiнiстрачiт iнформачiйнi та аналiтичнi
головi районноТ деря(авноТ адмiнiстрашiТ;

igl

бере y,ru.rr,

у

пiдготовцi проектiв угод, договорiв, меморандумlв,

tlротоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах свотх повнова}кень;
з0) забезпечУе викоНu""' районною дер)I(авною адмiнiстрацiсю
iнформашiI, передбачених Законом УкраТни uПро

обов'язкiв роrпор"дника

доступ до публiчноi iнформацiТ>;
31) забезпечус доступ громадян до публiчнот iнформацiт, розпорядником
якот с районна дер}кавна адмiнiстрацiя, а саме:
елек,гlэоннiй формi
збирас, систематизус, накопичуе та зберiгас
яка знаходиться у
документи або iX копiТ, що мiстять публiчну iнформачiю,
KpiM
володiннi районноi дерrкавноТ адмiнiстрачiТ та iT структурних пiлроздiлiв,
iнформацiТ з обмея(еним доступом;
публiчноi
в
здiйснюс реестрацiю та веде облiк запитiв на iнформацiю, що надiйшли
iнформацiТ)),
порядку, визначеНо*у Зu*Оном УкраТни кПрО достуП ло публiчно'i
пiлрозлiлiв;
до районноi державнот адмiнiстрацiТ та iT структурних
на
надас консультацiт запитувачам iнформачiт пiд час оформлення запиту
iнформачiю;
забезпечус свосчасне опрацювання запитiв на iнформачirо та надання
УкраТни
вiдомостей на TaKi запити в порядку та в строки, визначенi Законом
uПро доступ до публiчноТ iгrсРормацiТ));
та
здiйснюс аналiз та систематизацiю запитiв на iнформашiю за галузевою
iншими ознаками;
забезпечус контроль щоДо задоволення заlrитiв на iнформачiю;
забезпечу.
роз'яснень запитувачам iяформаuiт щодо порядку
"uдu""я
оскаржень рiшень, дiй чи бездiяльностi районноТ державI-1оТ адмiнiстрашiТ

в
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стосовно: вiдмови в задоволеннi запиту на iнформачiю, ненадання вiдповiдi на
заfIит, надання недостовiрноТ або неповноТ iнформацii, несвоечасного надання
iнформацii, невиконання районною державною адмiнiстрацiсю обов'язку
оllрилюднювати iнформацiю вiдповiдно до статгi 15 Закону УкраiЪи кПро
достуtI до публi.tноТ iнформачiI>, а Taкo)t iнших рiшень, дiй чи бездiяльностi
районноТ державноi адмiнiстрацiТ, що порушили законнi права та iнтереси
запиryвачiв iнформацii;
забезпечус направлення запиту на iнформацiю нzulежному розпоряднику
вiдповiдно до частини третьоТ статгi 22 Закону УкраТни uПро доступ до
публiчноТ iнформацii>
координус дiяльнiсть та надас методичну i практичгtу допомоГУ
посадовим особам структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
визначеним вiдповiдальними за органiзацiю порядку доступу до публiчноТ
iнформацiТ, якою володiють чi пiдроздiли;
забезпечус вiдповiдно до вимог cTaTTi t5 Закону УкраТни,.Про доступ До
публiчн оi iHcPopM ацiТ>
оприлюднення публiчноТ iнформачiT про дiяльнiсть районноТ державноТ
адмiнiстрацii на офiш iйн ому веб-сайтi районн оi державн ol' адм iH iстрацii;
;

:

оприлюднення проектiв розtlоряджень голови районноi державноТ
адмiнiстрацiТ, що мають ознаки нормативно-правового акту, та офiuiйне

опублiкуванIJя розпоряджень голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, якi €
нормативно-правовими актами, пiсля Тх державноТ ресстрашiТ, проектiв рiшень
БогодухiвськоТ районноТ ради, що вносяться на iT розгляд головою районноТ
дерх(авноТ адмiн iстрашiТ;

З2) контролюе органи мiсцевого самоврядування району та нада€
методичну допомогу з питань здiйснення наданих Iм законом tIовноважень

органiв виконавчоТ влади у сферi iнформачiТ, свободи слова, дiяльностi засобiв
масовоТ iнформацiТ, полiтичних партiй i громадських об'сднань;
33) забезпечус виконання повноважень районноТ дер}кавноТ адмiнiстрачiТ
у сферi iнформачiТ, свободи слова, дiяльностi засобiв масовоТ iнформацiТ, у тому
числ1 з питаFIь:
реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi iнформацiТ з метою забезпечення
доступу громадян до iнформацiТ, повнiшого задоволення потреби населення
iнформацiйнiй продукuiТ;
внесення пропозицiй щодо визначення прiоритетiв державноТ полiтики
сферi iнформачii;
сприяння безперешкоднiй дiяльностi засобiв масовоi iнформаrriТ Та
утвердженню свободи слова;
проведення моrriторингу дотримання засобами масовоi iнформаuiТ
законодавства з питань, що належать до його компетенцiТ, внесення пропозицiй
щодо вдосконаленFIя законодавства з питань формування державноТ полiтиКИ У
сферi iнформачiТ;
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вжиття в межах своТх повноважень заходiв щодо забезпечення розвитку
функцiонування украТнськоТ мови у сферi iнформачiТ;

проведення аналiзу та узагальнення iнформачiТ
iнформацiйному просторi району шляхом монlторингу

про ситуацiю

i

в

iHTepHeT-pecypciB,

обласних та вiтчизняних засобiв масовоТ iнформачiТ;
забезпе.lення всебiчного оперативного iнформування громадськостi про
структурних пiдроздiлiв,
дiяльнiсть районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
керiвництва та посадових осiб, взасмодiт з цих питань iз засобами масовот

ii

iнформацiТ Bcix форь,r власностi;
взасмодiт з районними комунаJIьними засобами масовот iнсРормачii щодо

висвiтлення дiяльностi районнот державноi адмiнiстрацiт, 1т структурних
пiдроздiлiв, керiвництва та посадових осiб, а також заходiв, що вiдбраються за
участЮ голови районноТ дер}кавноТ адмiнiстрацiТ та його заступниl<iв;

сприяння висвiтленню через засоби масовоТ iнформаuii дiяльностi
ВерховнОТ РадИ УкраiЪи, Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
центральних i мiсцевlах органiв виконавчоТ влади;

пiдготовки в межах свотх повноважень iнсрормашiй но-аналiтичних
матерiалiв та 1rроведення брифiнгiв, прес-конференцiй, засiдань за (круглим
столом)), що проводяться в районнiй дерх<авнiй адмiнiстрашii;

розроблення та здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток мiсцевоТ
iнформачiйн оi н фраструктури ;
забезпечення iнформачiйного наповнення cTopiHoK офiшiйного веб-сайту
районноТ державноТ адмiнiстраrriТ про суспiльно-полiти,tний, соцiальноъкономiчний, культурний, науково-технiчний розвиток району, областi та
держави в цiлому;
органiзашiт роз'яснеt-tня з подальшим оприлюдненням позиц1l голови
районноi державнот адмiнiстрацiт, його заступникiв, керiвникiв структурних
викладу офiцiйних
пiдрозлiлiв районноТ дерrr<авноТ адмiнiстрашiТ, пiдготовl<и
документiв, коментар iB, прес-рел iзiв, iншоТ текстовоТ докуп,rентац iT;
органiзаuiт висвiтлення заходiв, що вiдбраються за участю голови
структурних
районнот державнот адмir+iстрацiт, його заступникiв, керiвниl<iв
пiдроздiлiв районноi державнот адмiнiстрацiт, взаемодii iз засобами масовот
iнформацii Bcix фор* власностi;
i

i

органiзацiТ оперативного висвiтлення дiяльностi головИ районноТ

державноТ адмiнiстрашiТ та його заступникiв;

органiзацil'прес-конференшiй, брифiнгiв, висryпiв у пресi, (гlрямих лiнiй>,
засiдань (круглих столiв>> за участю голови районноТ дер)I(авноТ адмiнiстрацiТ,

йогО застlrпникiв, керiвникiв структурних пiдрозлiлiв районноi державноТ

адмiнiстрацiТ;
операти вного iнформування голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ про
висвiтленнi дiяльгlостi районноТ
позицiю засобiв масовоТ iнформачiТ
державноТ адм i н iстрашiТ, rT Kepi вництва та структурни х п iдроздiлiв;

при
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участi у пiдготовцi, проведеннi вiдвiдувань головою районнот державнот
адмiнiстрацii об,сктiв MicTa, району, областi, регiонiв УкраIни, вiзитiв за кордон
з метою висвiтлення в засобах масовоТ iнформачiТ;

у

З4) забезпечус виконаннrl повнова}кень районноi державно'f адмiнiстраuiТ
сферi здiйснення внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю, у тому

числi:

здiйснення аналiзу та прогнозування розвитку суспiльно-полiти,tних
процесiв у районi, розгляд питань, пов'язаних з формуванням та реалiзацiею
внутрiшньот полiтики, пiдготовка iнформашiйно-аналiтичl-tих матерiалiв та
11одання вiдповiдних пропозицiй головi районноi державноТ адмiнiстрацii;
забезпечення взасмодiт районнот дерrкавнот адмiнiстрацiт з полiтичними
партiями, громадськими органiзачiями i релiгiйними громадами з питань, Що
належать до його компетенцiТ;

здiйснення аналiзу дiяльностi осередкiв полiтичних партiй

та
громадських органiзацiй у районi, пiдготовка пропозицiй щодо залучення Тх до
вирiшення питань соцiально-економiчного розвитку району,
забезпечегtня пiдготовки 1 проведення разом lз структурними
пiдроздiлами районнот державнот адмiнiстрачii консультацiй зз громадськiстю з

жи ,

щодо шляхiв розв'язання проблем i
визначення перспектив розвитку району, а також стосовно lнших питань;
пiд час
узагальнення висновкiв, пропозицiй та заражень, що надiйшли
проведення когtсультацiй з громадськiстю, сприяння врахуванню громадськоТ

актуальних гlи1ань суспiльного

Думки пiд час прийняття рiшень мiсцевими органами виконавчоТ влади;
здiйснення органiзачiйно-правового та матерiально-технiЧногО
забезпечення дiяльностi громадськот ради при районнiй державнiй

адмlнlстрацll;

здiйсненtrя монiторингу проведення мирних зiбрань, органiзачiТ в
установленому порядку разом iз структурними пiдроздiлами районноТ
,га
державноТ адмiнiстрачiТ розгляду вимог учасникiв зазнаLIених акцiй
iнформування про результати;

коорлиначii взасмодii мiсцевих органiв виконавчоТ влади

мiсцевого самоврядуваl]ня з питань мiжнацiональних вiдносин;

здiйснення контролю

за

та

органiв

дотриманням законодавства щодо

прав

нацiональних меншин, узагальнення практики його застосування;
вжиття в ме}ках свост компетенцiт заходiв щодо запобiгання проявам
мiжетн iчних конфлiктiв;
розпаJIюВання мiжетнiчноТ та расовоТ ворожнечi,
сприяння збере>tсенt-ttо та розвитку етнiчноТ, культурно'[ самобутностi
корiнних народiв i нацiональних меншин, задоволенню Тх нацiональнокульryрних потреб, а також потреб у лiтературi, мистецтвi, ocBiTi, засобах
масовоТ iнформачiТ;

сприяння дiяльностi нацiонально-кульryрних об'сднань та iнших
громадських органiзашiй нацiональних меншин, пiдтримки розвитку
нацiонально- культурн их трали чiй

;

35) бере участь

у
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та монiторингу

суспiльно-полiтичнот
ситуацiт пiд LIac проведення виборiв, референдумiв та адмiнiстративнотериторiального устрою у межах, визначених законодавством;
З6) вживас заходiв щодо забезпечення розвитку функцiонуваННя
украiнськоi мови у сферi iнформачiТ та видавничоi справи;
вiдсте>ttеннi

i

з

вiддiлом документообiгу та контролю апарату раЙоннОТ
дер}кавноТ адмiнiстрачiТ забезпечуе свосчасне i якiсне розмiщення публiчноТ
iнформацiТ про дiяльнiсть районноТ державноТ адмiнiстрашiТ та ii структурниХ

З7) разом

пiдроздiлiв на офiцiйному веб-сайтi районноТ дерlкавноТ адм iH iстрацiТ;
З8) вживас заходiв щодо захисту персон€Lльних даних при iх обробшi в
процесi виконання cBoix повнова}кень у порядкУ, визначеному Законом УкраТни
<Про захист персональних даних));
39) здiйснюС органiзацiйне забезпечення участi керiвництва районноТ
державноi адмiн iстрашiТ, керiвни KiB структур них п iдроздiл i в ра й оrr lloT державн оТ
адмiнiстрацiТ та територiальних органiв виконавчоТ влади, що ДiЮТЬ У РаЙОНi, У
заходах з нагоди вiдзначення в районi дерrrсавних свят i пам'ятних дат;
40) за дорученням голови районноi державноТ адмiнiстраuiТ та КеРiВНИКа
апарату районноТ державноТ адмiнiстрашiТ здiйснюс Тх супровод)I(ення у робочих
поi'здках та готус вiдповiдн i матерiали;
41) разом з вiдповiдними структурними пiдроздiлами районноi державнот
адмiнiстрацiТ готуе для голови районноТ дер}кавноТ адмiнiстраuii та КеРiВНИКа
апарату районнот деря(авнот адмiнiстрачiт iнформашiт, матерiали, виступи,
проекти доповiдей, спiвдоповiдей, розпоряджень, наказiв з питань роботи ссРери
пресуправлiнн я для розгляду на сесiях, колегiях, нарадах, участi у брифiнгах,
конференцiях;
42) за дорученням голови районноТ дерrкавноТ адмiнiстраuii та керiвника
апарату районнот державнот адмiнiстрачiт здiйснюе розгляд звернень громадян,
народних депутатiв УкраТни, депутатiв мiсцевих рад у межах компетенцiТ
вiддiлу;
43) виконуе iншi доручення голови, керiвника апарату райогrноi дерrкавноТ
адмiнiстрацiТ,

Вiддiл мас право
1) одержувати в установленому порядку вlд структурних [1дроздlлlв
самоврядування
районнот державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого
району, пiдприсмств, установ та органiзачiй району незалежно вiд форми
unu"ro.ri та Тх посадових осiб, засобiв масовоТ iнформаuiТ, полiтичних партiй,
громадських ,l,a релiгiйних органiзацiй документи, довiдки, iншi матерiали,
3.

необхiднi для виконання покладених на нього завдань;
2) залуча-ги для розгляду питань, що належать до його компетенцiТ, участi

вивченнi окремиХ питанЬ спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв райогrноТ
дер}кавноТ адмiнiстрачiТ, пiдприсмств, установ, органiзашiЙ (За ЗГОДОЮ ТХ

У

l0
керiвникiв), представникiв полiтичних партiй та громадських орl-анiзацiй (за Тх
згодою);
3) за дорученням керiвника апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiI
здiйснювати перевiрку виконання akTiB законодавства та розпо|]rIд}кень голови
структурних пiлроздiлах районноi
районнот державноi адмiнiстрашiт

в

дер}кавноТ адм i н icTpauiT;
4) брати участь у нарадах та

iнших заходах, що проводятьсЯ

в районнiЙ
державнiЙ адмiнiстрацiТ, сесiях та засiданнях виконавчих KoMiTeTiB МiСЦеВИХ
компетенцiт вiддiлу;
рад району, скликати наради з питань, що належать до
5) повертати структурним пiдроздiлам районноТ дер>tсавноТ адмiнiстраuiТ,

органам мiсцевого самоврядування району, пiдприсмствам, установам i
органiзацiям ycix фор' власностi документи, наданi з порушенням вимог

IнструкцiТ з дiловодства;
питань
6) вносити головi районнот державнот адмiнiстрацiт пропозицiт
осiб, винних у
удосконалення роботи вiддiлу, притягнення до вiдповiдальностi
питань доступу до публi,t1,1оi' iгrформаuiТ, Lцо
порушеннi законодавства
належать до його компетенцiТ;
7) користуватися установленому порядку iнформашiйними базами

з

з

в

органiв u"noцuo.toT в;lади, системами зв'язку i комунiкацiй, iншими технiчними
засобами районноТ державноТ адмiнiстрачiТ.
4. Покладення на вiддiл завдань, не передбачених цим Положенням,
допускаеться.

Н€

LII. Засryпник керiвника апарату, начальник вiддiлу

Вiддiл очолюс заступник керiвника апарату, начаJIьник вiддiлу.
2, Заступник керiвника апарату, начальник вiддiлУ призначаетьсЯ на
посаду та звiльнясться з посади керiвником апарату райогlноТ державноТ
адмiнiстрацiт вiдповiдно до вимог, установлених Законом Украiни uПро
1.

державну службу>.
3. Спецiалiсти вiддiлу призначаIоться на посади та звlльняIоться з посад
керiвником апарату районнот державнот адмiнiстраuiт вiдповiдно до вимог,
установЛениХ ЗаконоМ УкраiЪи <Про деря{авну службу>,
4. Заступник керiвника апарату, начальник вiддiлу:
1) здiйснюс безпосереднс керiвництво дiяльнiстю вiддiлу i персонально
вiдповiдас за виконання вiддiлом основних завдань та сРункuiй;
2) розподiляс обов'язки Milt прашiвниками вiддiлу, аналiзуе результати
вiдлiлу,
роботи i вrкивас заходiв щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi
забезr,ечуе п iдв и u]еIJI{я п рофес iйноТ квал iф iKauiT праuiвн Иlсi в вiдд iлу;
3) плануе роботу вiддiлу, забезпечус виконання квартальних планlв
роботи, органiзовуе пiдготовку вiдповiдних звiтiв;

ll

i

подас на затвердження керiвнику апарату райогrноi державноТ
адмiнiстрачii Положення про вiддiл, органiзовус розроблегlня посадових
iнструкцiЙ працiвникiВ вiддiлу, забезпе.tУс дотримання ними труловоТ
дисциплiни, правил внутрiшнього службового розпорядку, координус та
контролюс ik дiяльн icTb;
5) органiзовуе контроль за виконанням законiв УкраТни, aKTiB Президегrта
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, розпоряджень i доручень голови обласr-rоТ

4) готуе

та голови

районнот державних адмiнiстрацiй

з

питань, вiднесених до

компетенцiТ вiддiлу;

6)

забезпечус пiдготовку проектiв розtlоряд)кень голови районноI

державноi адмiнiстрацiТ, проектiв наказiв керiвника апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiт та iнших слуrкбових документiв з питань, вiднесених до
компетенцiТ вiддiлу;
7) забезпечус пiдготовку регламентуючих документiв райогrноi державноТ
адмlнстрацll;
8) забезпечуе органiзацiю пiдготовки перспеI(тивних i поточних планiв
про Тх
роботи районноТ дер}кавноТ адмiнiстрачiТ та iнформування громадськостi
виконання;
вiддiлу з
ну вза€модlю
9) плануе, регулюс та контролюс
та район гrоТ державI-Iих
вiдповiдними структурними пiдроздiлами
адмiнiстрацiй, органами мiсцевого самоврядування району;
10) здiйсню€ координацiю роботи з пiдготовки методиLIних рекомендацiй
длЯ структурниХ пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, органiв
мiсцевого самоврядування району з окремих наlrрямiв дiяльностi;
11) координУс дiяльнiстЬ працiвникiв вiддiлу пiд час розгJUIду листiв,
звернень громадян, органiзацiй, пiдприсмств, установ тощо;
|2) виконус iншi обов'язки, покладенi на нього кеlэiвllикоМ апаратУ
районноТ дер}кавноТ адм

i

н

iстраrдiТ.

Засryпник керiвника апа рату
районноi держа вноi адмiнiстрацii,
начальник органiзацiйного вiддiлу

