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11ро затвердя(ення ||оложсення про в!дд!л
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Б1дпов|дно до статей 5, 6, з9, 4|, 44 3акону 9кра|ни *|{р' м|сцев| державн1
адм1н|страц1|>, постанови }{аб|нету \{1н|стр|в }кра|ни
в1д26.09.2012 лъ 887 .[1ро затверд)кення ]ипового полоя{ення про структурний
п|дрозд1л м1сцево| дер)кавно| адм]н1страц1|> (1. зм|нами), Регламенту
9угу|всько[ районно| деря{авно1 адм1н|страц|| )(арк|всько| област1,
затверд)кеного розпорядх(енням голови районно| дерх(авно] адм|н|страц||
в1д 04.03 "202| ]\ъ 38' розпоряд)кення голови районно| дер)кавно| адм|н1страп||
в1д 16.0|.2021 м 07 .[{ро затверд)кення структури | гранинно| чисельност|
прац|вник1в структурних п|дрозд|л|в 9угу|всько| районно| дер>кавно|
адм|н|страц1| {арк|всько| област|> (|з зм|нами):

затвердити |[олоя<ення про в1дд1л забезпечення взасмод|| з органами
м|сцевого самоврядування 9угу|всько[ районно| дер)кавно| адм|н|страц||
!, ар к1всько? област1 (лоласться).

[ олова районно| дерэкавно|
адм!н!страц!| |гор БФ-|!ков



зАтввРджвно

Розпоряд)кення гол.ови

раионно1 дер)кавно1 адм1н1сщац11
]\ъ { 38

положвнн'1
про в|дд|л забезпечення взаемод|| з органами м|сцевого самоврядування

9уц!всько| районно| дерх<авно] адм1н|страц|| )0рк|всько| област|

1. 3агальн| полох<ення

1. Б|дд|л забезпечення взаемод1| 3 органами м|сцевого самоврядування

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| (дал| - в|дд|л) е структурним п|дрозд|лом

районно| дер)кавно| адм|н|сщац1|.
Б|дд|л створ1оеться для забезпечення взасмод|| районно| дер>кавно|

адм|н|страц|| з органами м|сцевого самоврядування раиону,
п1дпорядковуеться безпосередньо пер1пому заступнику голови районно{
дер)кавно| адм|н|страц|| в|дпов|дно до розпод|лу обов'язк|в.

2. ]/ сво]й д|яльност1 в|дд|л керуеться |{онституп|сго 9кра|ни, 3аконами
9кра|ни <[{ро м|сцев| дерэкавн| адм|н|страц|}>, <|{ро дер)кавну слу>кбу>>,

*|{ро м|сцеве самоврядування в !кра|н|>>, |нтшими законами )/кра|ни' актами
|{резидента )/кра|ни, 1{аб|нету й|н|стр|в )/кра!ни, розпоряд)кеннями гол|в
обласно] та районно| дер)кавних адм|н|страц||, Регламентом 9угу|всько|

районно| дер)кавно| адм|н|сщац|| )(арк|всько| област|, наказами кер|вника
ат|Фыц районно| державно| адм|н|страц|| та цим |[оло)кенням.

3. |{олоэкення про в|дд1л затверд)куеться розпоряд)кенням голови

районно| дер)кавно{ адм1н|страц1|.
4. ||яльн|сть в|дд|лу зд|йснтосться на основ| р1нних' кварт€ш1ьних та

поточних (м|сянних, ти)кневих) план|в роботи' погод)кених з пер1шим

3аступником голови районно| дер>кавно| адм1н|страц|? (зг|дно з розпод|лом
обов'язк1в), в|дпов|дно до Регламенту районно? дерх{авно| адм|н|страц|].

5. Б|дд|л при вир|шленн| питань, як| на-тте)кать до його компетенц||,
взасмод|е з| структурними п1дрозд|лами районно] дер:т{авно| адм|н|страц||,
органами м|сцевого самоврядуванн'т' п|дприсмствами' установами'
орган1зац|ями.

[1. Фсновн| завдання, функц!| та права в|дд|лу

1. Фсновними завданнями в1дд|лу е:

1) забезпечення взасмод|| районно| державно| адм|н!страц|| з органами
м1сцевого самоврядування району, !х виконавчими органами, |з

структурнйми п|дрозд|лами обласно| та районно| дер)кавних адм|н|страц|й у
ме)ках повнова)кень' що н€ш1е)кать до компетенц|| в!дд|лу;

адм1н1страц11 з2) орган|зац|я роботи ком|с!] районно| державно|
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перев|рки зд|йснення делегованих повновах{ень орган|в виконавно| влади;
3) надання практично| та методично| допомоги виконкомам м|сцевих

Рад з питань орган|зац|| управл!нсько] д|яльност|;

. 
+) орга1]зац|я робоних по]здок кер|вництва районно| деря<авно|

адм1н1страц11 до населених пункт1в раиону;
5) координац|я роботи з контрол}о за виконанням органами м|сцевого

самоврядування наданих |м законом делегованих повнова)кень орган|в
виконавчо| влади;

6) унасть в орган|зац|йному забезпеченн| заход1в, що проводяться

районното дерх{авно}о адм1н|страц|ето сп1льно з органами м|сцевого
самоврядування раиону;

7) проведення консультац|й з щомадськ|стто з питань формуванн'{ та

реал|зац1| дер>кавно| пол1тики в галуз| розвитку м|сцевого самоврядування;
8) координац|я взаемод|] територ|альних п1дрозд|л|в центр€}льних

орган1в виконавчо| влади з органами м1сцевого самоврядування району;
9) сприяння органам м|сцевого самоврядуванн'1 у ро3витку

м|>кнародного сп|вроб|тництва' в тому числ| транскордонно| сп|впрац|,

участь в орган|зац!| по!здок оф|ц|йних делегац|й орган|в м|сцевого
самоврядування в 9кра|н| та за кордон;

10) сприяння органам м|сцевого самоврядування у зд|йсненн| ними
власних повнова)кень м|сцевого самоврядування.

1) забезпечуе взасмод|то районно| дер>кавно|
м|сцевого самовр ядуванъ|я району;

2)забезлечус контроль в установленому
виконавчих орган|в м1ських, селищних рад
делегованих повновах{ень;

3) координус робоц сщуктурних п|дрозд|л|в районно{ дер;кавно1

4) |нформус в|дпов|дн| п|дрозд1ли обласно| державно| адм|н|страц1| з

в|днесенихпитань' в1днесених до компетенц11 в1дд1лу;

5) проводить в|дпов|дну роботу щодо унаст| кер1вництва районно?

в1дд1лу;

дер}(авно| адм!н|страц1| в онлайн нарадах' що проводяться обласного

дер)кавното адм|н|страц|сто, з питань в|днесених до компетенц|] в|дд|лу;

6) формус за пропозиц|ями структурних п|дрозд|л|в районно|
дер)кавно| адм|н|страц|| перел|к питань, як| пропонутоться для розгляду на
сес|ях районно| ради;

7) готуе сп1льно з |нтпими структурними п|дрозд1лами районно|
дер)кавно| адм|н|сщац|| пропозиц1| до обласно| дерх{авно] адм|н|страц||

функц!онування орган1в м|сцевого

адм|н|страц|| з органами

порядку за д|яльн|стто
з питань зд|йснення

адм|н|страц|| з контрол!о
самоврядуванн'{ наданих |м
виконавчо| влади;

за виконанням органами м|сцевого
3аконом делегованих повнова)кень орган|в

щодо п|двищення
самоврядуванн'{;

ефективност|

8) розробля€ та подае на затвердження голов! районно| дерхсавно|



адм1н1страц11 план контрол}о за зд|йсненням органами м|сцевого
самоврядування району делегованих повновах{ень орган|в виконавчо|
влади на наступний р|к;

9) надас голов| районно| дерх{авно| адм|н|страц|| акти' дов|дки та
самоврядування|нформац|? з питань зд|йснення органами м|сцевого

делегованих повнова)кень орган1в виконавчо1 влади;
10) координус сп|льно з |нгшими струкцрними п|дрозд|лами районно]

дерясавно| адм|н|страц|| п|дготовку проект|в р|тшень районно| ради,
в1днесених до компетенц11 в1дд1лу, як1 вносяться на 11 розг.]ш{д голово1о

районно| дер}кавно| адм1н|страц|!;

11) 
вивнае' узага-]1ьнтое 1 по[пир}ое нов| форми та методи д|яльност|

орган|в м|сцевого самоврядуванътя, надае ]м методичну | практинну
допомогу в пол|птпенн| та вдосконытенн| управл|нсько| роботи з питань'
в1днесених до компетенц|| в1дд|лу;

12) 6ере участь у п|дготовц| навнань та сем|нар|в-нарад з депутатами
м|сцевих рад, пооадовими особами орган|в м|сцевого самоврядування;

13) подае пропозиц1| до перспективного та кварт€}льного плану роботи
районно? дер)кавно| адм|н|страц||;

14) бере участь у розробц1 сп1льно з сщукцрними п|дрозд|лами

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| у пр|оритетних напрямах {| роботи на р|к;
15) готус [|итання на зас|дання колег|| районно[ дер>кавно|

адм|н1сщац||, а тако}к на наради, що проводяться голово}о районно|
дер)кавно| адм1н|страц1| з питань' що в|днесен| до компетенц|| в|дд|лу;

16) координуе, за дорученням голови районно| дер:кавно|
адм|н|страц||, проведення сп|льних заход|в' що проводяться органами
м|сцевого самовр ядування району ;

17) перев|ряе разом з |нтшими структурними п|дрозд|лами районно]
дер)кавно| адм|н|страц|? та !1 апарату роботу виконавчих орган!в м|сцевих

рад району (з [итань делегованих повновокень) щодо виконання ними
закон|в !кра|ни' акт1в |{резидента !кра}ни | 1(аб1нету 1!1|н|стр1в !кра|ни,
розпоряд}кень
адм|н|страц|й.
адм|н|страц||;

доручень
1нформус з

гол1в обласно| | районно| дер)кавних
цих питань голову районно| дерхсавно|

делегованих

18) сп|льно з |нтпими струкцрними п|дрозд|лами районно{ дер>кавно1

адм|н|страц|| забезпечуе п|дготовку зустр|ней голови районно| дерх<авно|
адм|н|страц||, за унаст| депутат|в ус|х р|вн|в, щодо вир|тпення проблемних
та робоних питань зд|йснення органами м|сцевого самоврядування

повновах{ень орган|в виконавио| влади;
19) бере участь у п|дготовц| анал|тииних, 1нформац|йних та |нтпих

матер|ал1в з питань роботи в!дд|лу, 1{Ф розг.тш{датоться головото районно|
державно1 адм1н1страц11;

20) розробляе проскти розпорядх{ень голови районно| дер>кавно|

адм|н|страц|| з питань' в|днесених до компетенц|| в|дд|лу;

2\) за6езпечус проведення сем|нар|в ' нарад) навчань з питань,
в|днесених до компетенц|| в|дд|лу;



22) коорли|1ус робоц орган|в м|сцевого самоврядування щодо
п|дготовки та проведення робоних по]здок до населених пункт|в' нарад'
|нтших заход1в за унаст| голови районно| державно| адм|н|страц||;

23) розглядае сп|льно з !нтпими структурними п|дрозд|лами районно|
дер)кавно| адм|н|страц|| зверненн'{ щомадян, п|дприемств' орган|зац|й,

установ, що над|йтллли до районно| дер)кавно] адм|н|страц|| з питань,
в|днесених до компетенц!| в|дд|лу;

24) розробляе граф|к зас|дань виконком|в на кварт€}л;

25) за6езпечус участь представник|в районно| дер)кавно| адм|н|страц||

у зас|даннях виконком|в на сес|ях м|сцевих рад;
26) орган|зовуе сп!льно з |нтшими структурними п|дрозд|лами робон|

по!здки кер|вництва районно| дер)кавно| адм|н|страц|? до населених
пункт|в району;

27) формус перел|к тов|лейних | пам'ятних дат' як| проводитимуться
на територ|| м|сцевих рад;

28) забезпечус доступ до публ|чно| |нформац||, розпорядником яко| е

в|дд|л;
29) сприяе в|дпов|дним структурним п|дрозд|лам районно| дер>кавно|

адм|н|сщац!| у публ|кац|| |нформац|йних матер|а_гл|в про роботу орган|в
м|сцевого самоврядування району на оф|ц|йнотиу вебсайт| районно|
дер)кавно] адм|н|страц||;

30) бере участь у п|дготовц| матер|ал|в для засоб|в масово| |нформац||
з питань, що н€|"лежать до його компетенц||, а такоя{ слрияе }х потпиренн}о.

3. Б|дд|л мае право:
1) одер>кувати в|д структурних п|дрозд|л!в районно[ дертсавно|

адм|н|сщац||, орган|в м|сцевого самоврядування) п|дприемств, установ 1

орган|зац|й 9угу[вського району письмову, усну |нформац|то та |нтп|

матер|али, необх|дн| для виконання пок.т1адених на нього 3авдань;
2) за:туяати, у раз1 необх|дност|, прац|вник|в |нтших структурних

п|дрозд|л|в районно| дер)кавно| адм|н|страц||, п|дприсмств, установ 1

орган|зац|й (за погодя{енням з |х кер|вниками) д'' розгляду питань' що
на[|е)кать до його компетенц||;

3) у раз| необх|дност| скликати в установленому порядку нФади,
сем|нари, проводити навчання з питань' що н€}пе)кать до його компетенц||;

4) в|дд|л при вир|тпенн| питань, 1{Ф н€ш1е}кать до його компетенц||,
взаемод|с з !нтпими структурними п|дрозд:лами раионно1 дер)кавно1
адм|н|сщ ац||, органами м| сцево го самовр яду вання району ;

5) у раз| необх|дност| брати участь у нФадах' сем|нарах, сес|ях тощо'
що проводяться в районн|й дер>кавн|й адм|н|страц|| та органах м|сцевого
самоврядуванн'{.

4. €труктура в|дд|лу:

. 1) в|дц|л очол1ос начапьник, який призначаеться на посаду та
зв!льняеться з посади кер1вником апарату районно| дер)кавно| адм|н|страц||
зг|дно |з вимогами' установленими 3аконодавством про державну слуэкбу;

2) структура | нисельн|бть прац1вник|в в1дд|лу затвердт{у}оться голово}о
:,



районно| деря{авно| адм|н|страцт1.

111. Ёачальник в|дд|лу:

1) зд|йснтос кер|вництво в|дд|лом, несе персон€}льну в|дпов1дальн|сть за
орган|зац|то та результати його д|яльностт, слрияс створенн1о напе)кних умов
прац| у в|дд|л|;

2)подас на затверд)кення голов| районно| дер)кавно| адм|н|страц||
поло)кення про в|дд|л;

3) орган1зовус розроблення посадових |нструкц!й прац|вник|в в|дд|лу та

розпод|ляс обов'язки м|х< ними1'
4) плануе роботу в|дд1лу, вносить пропозиц|] щодо формування план|в

роботи районно| дер)кавно| адм|н|страц||;
5) вхсивас заход|в щодо удоскон€|"лення орган|зац!| та п|двищення

ефективност| роботи в|дд|лу;
6) зв|тус перед голово}о районно| дер)кавно] адм|н|страц|| про виконання

покладених на в|дд|л завдань та 3атверд)кених план|в роботи;
7) мо>ке входити до ск.]1аду колег|] районно| дер)кавно| адм1н|сщац||;
8) вноси1ь пропозиц|| щодо розгляду на зас|даннях колег|? районно|

дер)кавно| адм|н|страц|| литань' що нс[|1е)кать до компетенц|| в|дд|лу, та

розробляе проскти в|дпов1дних р|тшень;
9) представляе 1нтереси в1дд1лу у взасмов|дносинах з 1нтпими

структуръ|ими п|дрозд|лами районно| дер)кавно| адм|н|страц1|, з
м|н|стерствами' |нтпими центра-т1ьними органами виконавчо| влади, органами
м|сцевого самоврядування, п|дприсмствами' установами та орган|зац тями;

10) подае кер!внику аларату районно| дер)кавно| адм!н|страц||
пропозиц|| щодо заохочення та притягнення до дисципл|нарно|
в|дпов|дальност| дер)кавних слуя<бовц|в в|дд|лу, погоджус !х признанення на
посаду та зв|льнення з посади в|дпов|дно до законодавства про дер)кавну
слуэкбу;

11) проводить особистий прийом громадян 3 питань, 1{Ф н€!-пе}кать до
повновах{ень в|дд|лу;

|2) забезлечуе дотримання прац|вниками в|дд|лу правил внутр1тпнього
слу>кбового (трудового) розпорядку та виконавсько| дисципл|ни;

13) забезпечуе п|дготовку проект|в розпоряд)кень голови районно?
державно| адм|н|страц|| та |нтших слух<бових документ|в з питань, в|днесених

до компетенц|| в|дд|лу;
14) бере участь у робот1 консультативно-дорадчих орган|в, створених

лрирайонн|й деря<авн1й адм|н|страц||, до персон€|-[|ьного складу яких входять
прац|вники в|дд!лу;

15) координу€ д|яльн|сть прац|вник!в в|дд|лу п|д час розгляду лист|в,
звернень громадян, орган|зац1й, п|дприсмств' установ тощо;

16) бере участь в заходах, як| проводяться на територ|| району, в

трудових колективах, зас|даннях колег|| районно| деря{авно| адм|н|страц||,

сес|ях орган|в м|оцевого сайовр ядувант1я (в тому числ| ви!зних), зас|даннях
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|х виконавчих ком|тет1в' урочистих зборах та заходах;
17) зд|йснтое |нтп| повновах{ення' визначен| законом.
Ёа час в|дсутност| начальника в|дд|лу його обов'язки виконуе головний

спец!ал|ст в1дд|лу.

.Ёачальник в|дд|лу забезпечення взаемод1]
з органами м|сцевого самовр ядування

районно| дер)кавно| адм|н|страц||

погоджвно

|{ершлий заступник голов
районно| д жавно1 адм1 сщац11

*-\2-!,
ко3л1т1н
202| року

погоджвно

|/

Ёачальник в|дд|лу правового
забезпечення а||ФРу районно|
державно| адп,тй 1фаш!|

,// |
''/-----ъ:-л- '- ,/ |ван ((}пчвнко

-,--40я'&2021 року


