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/э';ьфёцу аэ:уа*; чугу1ъ

гФовд р!йовяо1деР*двпо1

РАионнА д]РжАвнА Ад1.|]н1стРАщя
хАРк|всько1 оь|!Аст|
РозпоРядж8,ння

про здтверд)кеппя положепвя пРо
в!.дд!л масов!х *ому!1к!ц!й дпдрац
районно1 деРждвяот ддм!|!|страц!]1

в;дпов'дно до статей 5' 6, 44 закояу уФа|ви (про м;сцев; дерхавн;
адм|я!сФац;1'' поФавов! каб!яец м!я!ср;в укРа]ни в'д 26.09.20|2 ш 887
.пр |а,веРдкеяш типово!о по1оження про ст)к}рний п!дро1д;| м!(цево|
державно| адм;я!стац!]'. Регламенту чуц1всько! районно| деРхавно1
адм;н!ствц;]. ]атверджено!о Ро{порядженцяч юлови Районно_1 держ6вно:
адм;в!стац1; в1д 22'о2'2о|2 ]$ 14]. найанови з якост1 чугу]ъськот райояяо]
державнот а!ч|н;сгра!;_1.'а!вер!жено1 ро]порядхенн{ч !олови раионно:
державно| адм;н;стац'т в!д 01.06.2009 ш! з54. стукчри чуц]|всько] районно|
державно'| вдм;я]сФац1! затвердхеяо! розпорядженням голов! Рйояяо1
державно| адм!н;стРац;| в;д 24. |2.20 ! 2 ф 1 2 |9 (;з зм;яами):

|' затвФд'п положення про в!!ц]л масови ком}ъ;кац;й апаРац
Рйояяо| дерхавнот адм|н!отац1т (додаеться).

2. ви}на!и !а[им. шо в!рагшо чинн;с!ь' Ро.поря.0кення !олови районно_1
державвот адм;я!стац!1 в!д 29-03.201].}]! 89 <про затверджеяня положення про
в!дд;л вн'тр!шяьо! пол]тяки, зв''зк;в ;з засобами масово! !нфоРмац!] п
гроч3дс ь\ ;(тю алаРа о Район но_1 , еРжавно! адч ;н;с та ц;|''.

в'в' лоБойчлнко

1



зАтввРд(вно

РозпоРядхення голови

р3ионно| держ3вРо| адм;н;( фа!;|
/'-!4|::!!ц!2з:2 ]'['р з' 7

поло]|(!]ння
пРо в!дд!л мдсовпх комун;кац;й

!п!рдту рдйопяот дер*!вво1 ддм!!!стр!ц;т

!. зАгАльн! зАсАди

]. в!дщь масових комун!кац!й апаРац Районнот державяо| адм|я!страц;1
(дал; в;дд;л) г ст}к)рни! п!дро'д!лоч апаРао районно_1 держ6вно|
адм ;н ;стз ц]]. шо }творю( !ь(л юловою ралонно{держввно: а-0 м] н !( та й_1'

2' в;цд;л у сво1й,!|яьнос|; п|,!1в;|ний |а п;длонтольний !олов; раионно1
де!хавно! адм|н!стац]'1' департаменц масових комуя!кац1й обласно1
дФ*авяо| адм!н!сФац|| та 6езпосередньо п;дпорядкований кеР;вн!ч апаРац
районяо1 деРхФяо] адм'я|стац;|.

3. в1длл у сво]:й д|'льяост| керуеться коясм1уц;€ю та закояами укра1ви'
постаяовами верховно} Ради укРа|ви' апами президента укратяи та ка6;нету
м,я,ст1в укРа]ъи, розпоРядкевшми гол!в обласнот та районяо1 дерхавяих
а!м;ч;с|рац:и. Релламентоу чугу|в'ько| раиоРно. держ'вно. а'!м;н;стао;].
настановою , якосп ч)т1всь<о| районно| деР3шно1 адм!Р!стац!]'
положеняш про апарат районно'1 державно] адм|в;стац;| та цпм положевням.

||. зАвдАння в[дд!лу

1. осяоввпм! завдавнями в!дц!лу €:

]абе}печення РеФ|{ац;1 деРжФно| пол;!/ки ) галу}; ;нфоРмаш;1 ] ме!ою
повн;шого задоволея!я потебп яаселевяя райояу в ;нфоРмац!йн;й прдукц,'1;

зд!йсвенпя заход1в щодо розв}'тку |нформац;йяо.о простору яа територ]т

слриян|{я реал;зац;т коястгуц!йяого пРша громадян на сво6оду слова та
бе|переш\олн;й д|яльнос1; 1асо6;в масо во_1 ;нфоРмац;1:

аяд|з | про.нозування сусп;льно_пол!тичяих процес|в у чуц|вському
райов!' проведеяш ковсультац;й з гРомадськ1стю з питань фоРмуваяш та
реал!зац!] держшяо| пол;шки]

сприяння консол'дац;| та Розвитц укра|нсько! нац|]'. за6езпеченм лра!
вац;ональних мевш!в]

спрпянвя оРганам м;сцевого самовРяд}ъавяя у за6езпечевя! ваемод1] з
пол; ! ичними п6рт'ячи .6 грома!сьхиуи орган;}ац!ячи:

за6езпеченм доримавш законодавства щодо

_!

пРав вац|ояшьяш



2. в1дд;л виповипо до ви кову€ так| завдавяя:
2.|' оРвяьовуе викояаяш коястицц!'{ ! закойв уча!ъя. акт|в

пге.идента укра|ни. кв6;не!) м;н!ст!в укратни. ;нших ]енгРапьнич оР!ан;в
ви.онавчо_1 мади !а'д;;сню. ьон гРоль за 

_1( 
реал!зац!ф.

2.2. Анш!зу. стан т! теядея(| соц!шьно-ековом!чвого розвитц у сфер;
!нформац]|' свободи слова. д!яльносп засоб!в масово] !вфоРмац;|' пол!тичних
паРт;й ; томадсьш о6'.днань на !еРи !оР!| чуг} !вського район).

2.]. ьере Рас1ь ) п;дгоговц; пропо'иц|й до проен'т;в прот31,| сошально-
економ;чяою в культ'?яою Розвитку райояу.

2.4. Бере г{асть у пйготовц! заход;в щодо районного розвитц.
2.\. го!}. сачо.!!йчо або Ршом ] ;ншичи сР)гцряичи л;дРо]д!ими

р6йонно: деРжавао_1 адм;н;стац|_1 !Рформ6ц!йн| !а шш!пчн; ма.ер;Фи лля
подан||я .олов; Ра1!он но1 деРжа вно] ад!!н!.т3ц:_1.

2.о. Ро'}робляг проеп ро{поршжень голови рвйонРо: !ер^авно_1
адм!н!сщац;т з ппавь !яформац;т' свободп слова, д;яьвоет1 засоб;в масово|
;яФорм6ц||, пол'шчяих парт;й ; громадськ!х о6'€дваяь'

2.7' Розгляда€ в установленому порядч зверяеявя томадия.
2.8. опРацьову€ запш' ; зверненяя народяих депутат!в укратн' та

детотат!в районно| ради.
2о' '}а6е,лечу. дос!)п до п)бл:чно_1 !нфоРма!1_1. розпоря.0ниьом яко] (

2.10. коятРолю€ оргав! м!сцевою сшовр'цуваяня та яада€ мФодпч!у
до1омоц 3 лятаяь ]!!исненн' чадани\ 1м {аконом повяова^ень оР,ан;в
виконавчо! влади у сфер1 ;яформаф]: свободи слои, д!яльяоо' засоб;в маоово|
;вфоРмац|!' пол!т!чних паРт]й ! гРомадських об'сднань.

2-|1. фган!зовус робоц з укомллектування' збер!гаявя' обл1ку та
використання арх!вних докумеят!в.

2'!2. Бере участь у вир;шевя! випов|дно до закояодаютва колеюивних
трудовпх спор;в (ковфл!о;в).

2. 1з ' за6езпечу. зах!ст персональних даних.
2.!4. 3абезпечс ь районно1 державно]

адм;в;с1Рац!т у сфер! ;нФормац1|' свобод! слова, д!яьяоет1 засо6!в масово'
;нформац|т' у юму числ; з ппань:

1) ред!заф'| деРхавяо] пол!тим у сфер| |нформац|| з метою забезпечевш
досчту Фомадяя до !яформац!!, повя!шо'! задоволення потеби населеняя в
;нформац;йн;й продукц;|;

2) внесенш пРоло{и!1й цодо виз!ачелня щ!ори ге1 !в деРжавно_1 пол!гики

у сфФ! ;вформац!|]
з) спр|{яяня безперешкодн!й д;ялъвосй засо6!в масовот ;!формац!; та

}твердхенню сво6оди слова;

!

!



з

4) проведенш анш1зу та у:)авльненяя ;вформац!| про сячац;ю в
'нформац|йнощ проспр! облас!; шля}о! {он!торино ;прне!-рес)рс;в.
засо61в масово| !нформац!|;

5) за6езпечеяш все61чного, оператпввого 1нфоРмування фомадськост;
про д;ялья|сть чу'у]ъсько'' районнот державно| адм!в!оцац!!'' 1_| ощуктшиих
л;дРозд!л!в. кФ;ввицтва та пос.дових ос!б, взасмод!! з цих п!пяь !з з&о6ами

6) вза€мод!] з м!сцевими засо6ши масово! |яФоРмац;'; щодо висв!тлення
д!яльно(т; чуп"1всько' !айонно_1 деРжавьо1 адм1н!сташ;1. ]'1 сРукоРнь
п|дрозд;л;в, а такох зцод;в' що вйбува]оться за у{аст1о голови районно]
дерхавно! адм!н!стац,| та йото засцпник!в;

7) паданм м;сцевйм засобш масово} !яформац!| мФодично],
оргаяьафйноц праюичнот та консультац!йно] допомог! з пят!нь' що яшехать
до його комп9гевц!!;

8) за6езпеченяя ]нфо!мац]йяого наповнення оф!ц!йяою ве6-сйту
районно| державно] адм!я!стаф] та оприлюдненш на ньому ]нформац|| про
сусп;льно_пол;пчний. со!;ально_економ;чний. кульцрвий. на)ково_!ехн;чни;

9) орган!зац1| висв!тлевяя заход|в, що вй6уваються за г{астю головп

районно] державно| вдм!н!. Рац;1. йо|о |аст)лниЁв. кер;вниь]в сту'с}рних
п!дРоздй!в Район8о'; державно| адм;я!стРац;т, вза€мод;1 !з засо6ами масово]|

|нформац|;;
!0| оР,ан!}вц:{ прес-конферен!;й. 6риф!н! !в. вис}л;в у лрес; }а Ра.ф

!олови районяо_1 дер^авно| адм!н1сРац;]. йо|о 1асопник;в. ьер;вник;в
с т} ктурни\ п!!ро]д;л|в рФ|онно1 дер/{авно_1 адм;н;стэц;].

2'15. забезпечу€ ь районно| державво!
адм;я!стац|| у ефе!1 зд;йсневяя внщр1шньо1 пол;т!ки' зв'язк;в з
гром'дсьйстю, уФму ч!сл! з питань|

!) |а6е|печення вз.суод]_1рмонно| дер"ввнотадм;н;стд,;{ 1 пол]т}'1{ними
паРт;ями та томадськимп о!гаяьац]ши з лиФяь' що яшехаъ до його

2) зд;йсвеявя анш|зу д!'льяост; лол!тичнш паРт;й та Фомадських
оргая!{ац|й' л;дго|ов\и пРпо !иц!й шодо ]1 1ш) чення .цо вир;шеняя соц;Фьно_
економ;чяих п11тань райову;

1] 
'абе!печенш 

л;д|о!овки' прове.цеРня Р3о! з;ншпи сР)!сгрними
пирозд!лами районно'' дерхавяо] адм;н;сФац;1 ковсультац1й з Фомадськ|стю з
акцдьяц пптаяь сусп;льного х}'тгя, щодо !1лях!в розв'язаняя проблем ;

ви,ч6чення перспепив ро1ви !ь) району. а т6кож с !осовно !нших пятэнь:
4) узат!льнеяня висновк]в, пропозиц;й та заувахеяь, що н4д!йши пи час

прокденю консуль!ш;й ' громад(ьк:сгю. спРшнш врах}вапю Рочадсько_1
ду!ки п!д чк прийш п р;шень м;.цевРми ор!анши виконавчо. в!'ади:

'_]
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5) ]д;йснеьш оРган;за!;йно-правоюФ
забезпеченвя д{яльвост; громадсько'| ' ради

та матер|а,!ьпо-техв!чного

6) зд;йсневш мо!!юРинц лроведеяня мпРмх з;брань' орган]зац!т в

}.тановленому поря.0ку ра.ом'} !ншими сгр)кт}рними 1;дро{д;лами районно_1
деРхавно'' адм|в1стай| Розгляд вимог г{асяик!в зазвачених акц!й та
!яформуваявя про Рзулътатп;

7] вивчення |а анш|з) те!1ден!;й е!нояашоншьно!о в ФокульоРною

8' координзц|_1 ва! чо!|_1 м;с[евих орган|в виконшчо1 вла!и га оргая]в
м;с!евого самовря-0ування з пи !аяь ч|жнац;онльних в1дносиР:

9) вхпя у мехах свос! компетевц1! зцод;в цодо запоб;вяш пРоявам

розпафваявя м;кетя!чно] та расово! ворохвеч!, м!жФ;чних конфл!кг!в у
район,;

10) спр'яння д!яльност! яац!ояшьно-культурних об'€днавь та 1хших
гроуадсь{их орвнпа!|й нац;ональних меншин. п|дтим'(и ро!вп9
яац!ояшьво_[ульцрвих Фадиц;й.

2'!6. забезпеч€ зд!йсвевня ]ншп районно| деркавно|
адм;в1стРац!; у сфер| !нформай|, сво6оди слова, д|яьвост1 засо6|в масово!
;яформац!т, зд1йснеявя внутр|шньо] пойтим та зв'язк!в з громадськ;оФ'

|!1. |1РАвА в|дд!лу

| . в]длл ма€ право:
!.!. олеР^)ва!и в }станошеночу поРяд^у в!, !ншп сРукоРних

л|дро1д!л!в районно] держФно] вдм;н;сра!;_1. орган!в м;сцево!о
самовРядуваяш' п!дприсмств, устшов, оргая|зафй явшехно ви форм
шаснос!; га _1х посшових о(;6 !нфоРма!;ю. доцчепи ; макр|Фи для
викоя'яяя пошадеяпх яа нюю завдань.

]'2 ]элг{ати спец:м;спв ;нши\ струк}Рних п;дро3д!1!в р3ионно_1
дерхаввот адм!н|страц!]'. п!дприсмств, уставов ! орган|зац!й (за погодженням з
]} кер|вниками), представн!к!в об'сднань томадяв (за згодою) до викояаяш
окРемпх ро6;т, Раст; у вивченя; окремих л']та!ь' що яшехать до його

!.1. вноспи в )с!ановленом) порядч пропо}иц|! цодо удоскондення
роботи райояно] державяо] адм;я;сФац]? з питшь !вформац:!' свободи Фова'
д;яльнос!; {асо6;в ма(ово{ !чфоруа!;_1. {д;йснення вн)тр;шньо1 пол;|ми та

зв'язк;в з громадськ;стю.
1.4. кор}|стватися в усвяовлеяому поряцч !яФоРмац;йн!м' ба]ами'

спстемам! зв'язку 1 комун;кащ|й, !нш!ми тех!;чним!' засо6ами, що 1ся!Фь в
райовя'й державя;й адм;!;ощац1т.

]'5 скликэ]и в )с1ановленом} поря.0ку нара.0и. проводи1и сеу;нври 1а
конФерен!;| ] пи|шь' шо !|а'еАагь до його компетенц]|.

-1
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2. в;дд|л в уставовлеяому заководавством порядц та у межах
вафодг ] ;ншими ст}ктурними пцРо'л;лши районно!

дерАавно| ад!!н!стац!.. орвнамР !1сшевого самовряд}ванш. п!!при.ч(!м!и.
уставовами' оРвнъац;ямя та об'сдвавяями томадян з метою створеняя р{ов
дп пРовадженяя лосл!довно_1 та у]годженот дьльносЁ шодо сРок!в.
пеР;одичяост; одеРхдня ! пе!едач1 ;вформац1''' вео6х;дво! для належного

нього ]авдань !а ц;йснення 1апланованих {ачод|в.

ту. стРуктуРА в|дд1лу

!. в|дд;л очоф. начшьник. 
'[ий 

лри]начаться на по(аду !а }в;льня.ться
! нет головою район но'1 державно! Фм;н'с(рац!' 1а поданн{м кеР;вн/ка алара4
Райоввот деРжавво| адм1н!стафт за погодхевяям з д!Репором депарвмевц
масових кощ н;мшй о6ласьо] дерхавно: адм|н!сФа]);'.

2. на посаду начмьним в1дд;лу та спе]]!ш;с!;в при}начаю1ься точадяни
у[та!'в!1, як; мають в]дпов!дяу осв1ц ; пРофес,йну пйготовч зг]дво з
дов{дв!ком ппових пРофес1йяо-квш|Ф;кац!йпих характер'стпк посад
державни\ !.тРкбовц!в. юлод;ю.ь дер*Фною моюю. Ре|;он3'ьяими човдми
або мовши мевщйн в обсявх, достатн1х для виконанвя сл}хбових о6ов'яз6в.

'. 
с!Рукора ; чисельь;с!ь прац!вн/к|в в1'д!лу з3! кРд!9ю! кя |оловою

!алонно] держввно] а!м;н;с|раш| {а поданяям кеР!вника апарэо районно1
дерхавно| адм!в!страц||.

у. |]АчАльник в!дд|]|у

начальн'к в!дд]лу:
1. ]д|йсню. кеР;вниц|во в!дд;ло!. несе лер(оншьч) в!дпов!дмьн;сь 

'аоргш!зац|ю т! рвультати його д;яльвост]' спРш€ Фворенню яалехвих р!ов
прац; у стукг)?яому п!дрозд;л;.

2. за!веРдх'), поса.пов:;Р.Р)кш!_1 лра!;вник!в в!дд!щ в ро]под|ш(
обов'язк! мй вими.

]. под9с на 'аверджеш голов; районно_1 дер^авно_1 аш|я!(т'ц|_1
положення про в|дд!л'

4. плаяу€ Роботу в;дд;лу, вносить пропозиц!1 цодо формувавяя плав!в

робот! районно!деркавво| адм!н!стац;|'
5' вжива( }аход!в орвн!'аш1 !а пшвишенм

ефект!вцост; Ро6оти в!ддьу'
6' зв!ту€ перед головою райоя!о| державяо] адм!н!стРац;т пРо викояапяя

пошадених яа в!дд!л завдань та ]а@Рдхеяц план!в роботи-
7. може входп до смФ) \олеЁт раио н но1 деРжшно] адм|н;страц;'.
8. вносить пропо1иц|т цодо ро!шду коле.!_1 пи!а!ь. !цо

нале/(а,ь до ьочпетенц'] в!дд!'у. |а Р]ро6ля. проекти в!дпов'дних Р!шень.
о. може бра!и } час ь ) 'ас;данн,\ 

огган!в м|сцево!о самовршуваню.

:
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]0. за доРучеяшм кеР;вя!цтва Районяо| деРхавво1 здм|в|стац!!
лредс'авля. ;нкРеси в!дд:щ ) взвсмов|дносинд ] !ншРми стр)ктурним!]
п!дРоздйши районно| державво| адм;я;стац!!'' обласн!{м! оРгаяами
виконшчо| влади. органами м1сцеюю самоврядушш. п;дпРи.!сгвыи.
установами п оРгм;зац!ями.

1]. орган;зовус робоц з п;дв!щеяш Р1вш пРоФес;йно1 компевнтяост'
дерхавних служ6овц!в в1дд!лу.

]2' забе,печу( доРичанчя прац!вникши в!ддиу правш внут!шнього
трудового розпорядц та виконавсько] дисципл]яи.

]]'']д;пен,ю. ;нш; повнова

(

кеР|ввпк апаР!ту р!йояяот
дермвяо! ддм!я!страц!| !.к). ковтун

.-)


