
чугу!вськА РАйоннА двРжАвнА Адм!н!стРАц1я
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РозпоРяд)квння
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11ро затверд:кення |1олоясення про
вйд1л з питань шадання
адм!н1стративнпх послуг {уц!всько1
районно! дер)кавно! адм|н!страц!!

Б|дпов|дно до статей 5, 6' 39 3акону 9кра!ни <|{ро м!сцев[ дерэкавн|
адм;н!сщац;т) (з! зм!нами), 9казом |{резидента 9ща!ни вй 03.10.2005
ш9 593/2005 <про вдосконалення струкцри м|сшевих державних адм|н1сщац1й>
(з| зм|нами), поотанов 1&б|нец \41н|сщ1в !кра1ни в1д 26.09.20|21'|э 887 <|{ро
затвердження 1ипового полох{ен}{'{ про сщукцрний п|дрозд|л м1сцево|
державно| адм1н|отрац1|> та в1д 18.04.2012 м 606 <<|{ро затвердясення
рекомендац|йних перел!к1в стр}кт}?них п|дрозд!л1в обласно!, 1(и!всько! та
€евастопольсько| м|сько?, районно?, районнот в мм. (иев1 та €еваотопол|
дер)кавних адм|н|сщац|й>, Регламенц 91лц!всько| районно{ державно[
адм!н|срац|[. затвердженого ро3порш1)|(енняу голови рйонно| державнот
адм|н]сщац1| в|д 22.02.2012 )т[э 141, Ёастанови з якост1 !{уц!воько| районно!
державнот адм!н;страц!т. затверл;кено| розлорядженням голови рйоннот
дер>кавно| адм|н|срац[! в[д 01.06.2009 ,]ч[р 354 та сщ}кт}?и т{уц!всько!

рйонно! дер>кавно1 адм|н|страш[!, затверл:кено! розлорядхенням голови
районнот держазно! адм|н|сщац|| в\д 30 '05.201-4 !'$ 252:

затвердити |1оложенгш про в!дд!л з питань наланг:я алм!н!стративних
пос:цт 9уц!вськот районно; державно] адм|н|страц|| (додасться).

[1ер:пий засцгпник голови
районшо! дерясавно! адм|ш!страц!! вАР)кв,|яов
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3АтввРджвно
Розпорядэкення голови

районно| лер>кавно! адм ! н!сраш||
// с, гуе//;2!2 ц+р

-

??

положвння
про в!дд!л з питапь падання адм!п!стративних послуг

9уц!всько! районно! дерэкавно! адм!н!страц!!

1. Б1дд|л з пит!1нь наданн'1 адм|н!сщативних послд 9уц!всько{ районно|
державно! адм1н1сщац|! (лал1 _ Бйлй) утвор1осться головоло 9уц!всько|
районно] деря<авно! адм|н1сщац!], входить до !! складу 1 в межах райошу
забезпетуе виконання пок.]1адених на нього завдань.

2.81дд1л у сво!й д1яльност| п!дпорялковуеться, п1дзв|тний та
п1дконщольний голов| 9уц!всько| рйонно! дерх<авно| адм|н!сщац1!.

3. 81дд|л у сво!й д|яльност1 керуеться |(онстицт]|ело та законами !ща'1ни,
актами |{резидента 9кра!ни, 1&б[нету й[н!сщ!в 9кра!ни, наказами м!н!стерств.
1нтлих ценральних орган|в виконавчо| влади, розпоряд)кеннями голови
обласно] та голови районно| дер:кавних адм1н!сщац1й, Регламентом 9уц!всько|
рйонно| дерэкавно! адм1н1сщац!!, а також цим |[олох<енням.

4. 0сновними завданнями в|дд|лу с забезпеиення реал1зац1! в район1:
дер;гсавно| пол1тики у сфер[ надання адм!н1сративних посщгг,

державнот пол!тики з литань дозв!льно] системи:
деря<авно| пол1тики стосовно захисц |нформац1! з обмеженим досцпом

та !1ерсон{1]|ьних даних.
5. 81дд1л, в|дпов|дно до визначених гащзевих повноважень' виконус так|

завдан1{'{:

1) орган1зовуе виконанття (онституц1| | закон1в }кра!ни, акт[в |!резидента
}ща|ни' наказ!в м|н|стерс:в, !нших центральних орган|в виконавно| влади в

сфер1 надання адм!н|сщативних послуг та дозв!льно] системи, зд1йстпос
конщоль за !! реал|зац|сто;

2) орган|зовуе дйльн|сть !енщу надання адм|н1сщативних послуг при
9угу!вськ|й рйонн1й державн!й адм|н|страц1];

3) забезпенус у межах сво1! повнова)кень захист прав | законних !нтерес!в

ф|зинних та торидинних ос1б;
4) орган|зовуе надання суб'ект:1м звернень вичерпну 1нформац|го 1

консультац1? щодо вимог та порядку наданття алм1н|сщативних послуг;
5) зд!йснтое контроль за додер}(анням 'суб'екгалли над:1нн'1

адм|н1сщативних послуг сщоку розгляду справ та прийттяття р1ллень;
6) надае суб'екту гооподар1овання вичерпну 1нформац|то щодо вимог та

порядч отримання документ!в дозв!льного характеру:
7) в ме:ках повнова}(ень забезпетуе зд1йснення заход1в щодо запоб!гання

| протид|! корупц!!;
8) забезпенуе доступ до публ1яно| 1нформаш1!', розпорядником яко| в|н с;



2

9) забезпетус захист персон:1''1ьних даних;
10) пост!йно 1нформуе населен1]я про стан зд1йснення визначених

законом повнова)кень;
11) орган[зовус роботу з укомплекцвання, збер1ганття, обл!ку та

використан1{я арх!вних документ[в;
12) забезпенус у ме>ках сво]х повноваэкень реа:|зац!то дерт<авно! пол1тики

стосовно захиоц |нформац|| з обме}(еним досцпом;
13) розроб.гтяе проекти розпоряджень голови 9угу{всько| райовно|

дерхавно! адм[н|сщац|!, у визначених законом випадк:|х - проекти нормативно-
лравових акт|в з питань реал!заш!| галузевих ловноважень:

!4) гоцс самос:!йно або разом з !нгшими срукт)?ними п!дРозд!лами

районно! дерх<авно| адм|н|сщац1! 1нформац|йн| та ана-лт!тичн! матер|али дтя
подання голов1 1{уц]вськот районно| державно! адм|н|страц[|;

15) забезпенус функц|онування системи управл1ння як1стто у сфер1

в1дпов1д:1пьност1;
16)розглядае, в установ.]1еному законодавством порядку, звернен1{'1

громадян;
!7.1 зд|йснюс |нгш! перелбанен! законом повновакення.
6. 8!дд!л ма€ право:
1) одер:кувати в установленому законодавотвом порядку в1д !н1[их

сщукцрних п|д:озд1л|в 9уц{всько| рйонно| державно! адм|н|сщац1!' орган|в
м|сцевого самоврядуванця' п|дприемств, установ та орган|зац|й незалеясно в|д

форми в.тласност1 та !х посадових ос1б [нформац|то' дочменти ! матер!а:ти,
необх|дн| для виконан1'{ пок.'|адених на нього заздань;

2) за;гутати до виконання окремих роб1т, уяаст| у вивненн1 ощемих
питань спец1ат|ст1в' фах1вц|в |н:пих структурних п|дрозд1л!в 9уц|всько!
районно| державно| адм|н1срац!|, п|дприсмств, уст:1нов та орган|зац|й (за
погодт(енням з 1х кер1вниками)' представник1в щомадських об'сднань (за
згодою):

.') вносити в установленому порядку пропозиц11 щодо удоскон;
роботи 9уц!всько| районно! дерх<авно| адм|н|сщац|| у в|дпов!дн|й гацз1;

пропозиц11 удоскон:!'лення3) вносити

4) користуватись в установленощ/ порядку 1нформац1йними базами
орган1в виконавно| влади, системами зв'язку ! коътун|кац1й, мережами
спец|ального зв'язку та [нтпими техн|нними засобами;

5) скликати в установлено}гу порядку наради' проводити сем!нари та
конференц|| з питань' що на.'1ежать до компетенц1! 81ддйу.

7.8|дд1л, в установлено\[у законодавством порядку та у ме}(ах
повнов{!)кень' взасмод|е з структурними п1лрозд1лами. апаратом 9уц!всько!
районно| дер:кавно| адм|н!стац||, орган!!ми м|сцевого са}.1овряд/вання'
територ!альними органами м|н!стерств, |н:лих ценща_льних орган1в виконавчо]
вгтади, а також п!дприемотвами' установ?1ми та орган!зац1ями з метоло створення

р{ов д|я провад)кення посл|довно| та узгод:кено| дйльност| щодо срок!в,
пер|одинност1 одержання | передан| |нформац||, необх[дно| д'л'{ нд|ежного
виконання пок;]адених на нього завдань та зд|йснення заплановаяих заход1в.
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8. 3|дд1л очо.шос начальник, який признанаеться та звйьнясться з посади
голового 9уц|всько1 районно| дерхсавно] адм1н|страц1! зг1дно [з законодавством
про дер)1(авну службу за погод)кення]\1 з директором {епартаменц з
п|двищення конч/рентоспроможност1 рег1ону обласно! дерхсавно| адм|н[сщац||
в установленому законодавством порядку.

9. Ёаиальник 8!дд|лу:
1) зд1йснтое кер[вництво 81дд|лом, несе персональну в1дпов|да-лтьв!сть за

орган|зац!:о та результати його дйльност!. спри'1е створенн|о н,}лежних умов
прац| у п;дрозд1л1;

2) лодае на затверд)кенн'1 голов| 9уц|всько| районно| дертсавно!
алм1н|сщаш|| положен г:я про 8!дд|л:

3) затверлжуе посадов1 |нсщукц|| прац1вник1в 8|дд|лу та розпод!ляс
обов'язки м}к ними;

4) тллшуе робоц 8|дл!лу, вносить пропозиц1{ щодо формуваяня план1в

роботи 91ту!всько| районно? дерх<авно| адм!н1сщац||;
5) вживае заход|в до удоскона',1ення орган|зац|! та п!двищент:я

ефективност| роботи 8!дд!лу;
6) зв|туе перед головоло {угу!всько! районнот дер){{авно| адм!н|сщац|| про

викон:1н1'{ пок.'1адених на 8|дд|л завдань та затверд)кених план!в роботи;
7) мот<е входити до ск.]|аду колег|| 9уц|всько| рйонно| державно|

адм1я|сщац|!;
8-1 вносить пролозиш!{ шодо Розгляду на зас!даннях колеЁ] питань. що

нале)кать до компетенц|! 81дд|:ц, та розробляе проекти в|дпов|дних р|лень;
9) мох<е брати у*асть у зас|даннях орган|в м|сцевого с{1моврядуван!{я;
10) представ,тяе |нтереси 8[дд|лу у взаемов|дносинах з 1нптими

сщ).ктурними п1дрозд[лами {угу!всько| районно! дерх<авно| адм1н1страш1!, з
м1н1стерствами, 1н:шими ценщальними органами виконавчо] в]1ади' органами
м1сцевого самовряд/ван1{'1, п|дприсмствами, установ:|ми та орган1зацйми - за
дорутен*тям кер|вництва в!дпов|дно| м|сцево| дерхадм|н|страц|!;

! | ) зд!йснюс доб!р кадр!в:
12) орган|зовуе роботу з п|двищенття р|вня профес1йно| компетентност1

дерт<авних сл1тсбовц1в 8!дд|лу;
13) подае голов| 9уц!всько| рйонно| дер:кавно| адм1н1страц1! пропозиц||

щодо призначення на посад/ та зв!льнення з посади у порядку' передбаненому
законодавством про дерх€в1{у службу, дерх<авних службовц|в 8!ддйу,
присво€н|]'{ !м ранг1в державних службовц1в, ]х заохочентля та притягнення до
ди с ши пл !нарно| в!дпов!дал ьнос'; !:

14) проводить особистий прийом щомадян з питань. що належать до
повноважень 8|дд|:у;

18) забезпенуе дотрим:1ння прац!вниками 81дд1лу правил внутр!шнього

щудового розпорядч.' та виконавсько! дисципл|ни;
|9-1 зд|йснгос |нгш| повноваженяя. визначен! законом.
10.9уц!вська районна державна адм!н!срац!я створк)е умови для

норматьно! роботи 1 п1двищення квал1ф|кац|| прац1вник1в 8|дд|:у, забезпенуе !х
прим1щенням' телефонним зв'язком' засобами оргтехн|ки, в1дпов!дно
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обладнаними м1сцями збер|ган!'{ доку14ент1в' а також законодавчими та |нп]ими
нормативн и ми актами !дов!дковими матер!алами.

11. [ранинну висельн!сть, фонд отштати прац| прац|вник|в 8!дд!.гу
визнача€ голова 9уц!всько] районнот дерт<авно| адм|н1сщац1| в межах
бтодх<етних признаяень.

\2.1]]татний розпис та ко1|;торис 81ддйу, в межах визначенот щанинно{
чисельност! та бтод)1(етних призначень' затвердх{ус голова 9уц!всько! районно!
дер}(авнот адм1н1страц1! за пропозиц1ями нач.1]1ьника в|дд|лу логодэкеними 1з

заступником голови 9уц!вськот районно! державно1 адш1н1срац1| зг[дно з

розпод1лом обов'язк1в.

1(ер|вник апарацг райоппо!
дер'кавно| адм!н|страц!! !.|о. ковтун

[оровенко 2 27 50

ч


