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року ]{Ь 22бЗ <ilpo затЕсрдження Типового регламенту MiciteBoT дер;яiл]знсij
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i. Реlпамент j{bBiBcbKoТ pal'TclHHcli' дер}кавноТ адьцiнiс-гра;:ii (яа:Lат;

Р*г;лапяент; irег"ллюб брганiзацiтlнi т,а ilроцедурнi питання внyтрiiлньоi дiяльнOс,ri
па,йонtrоТ деркавi{оТ адмiн icTpa.uiT.

2. -Реглаь,лент Bpi:JE{ar{aC :

л,tеханiзм с,рганiзаltlТ взасrцодii' гг-rлови районноТ лер]liавfiOТ адпriнi;ir-"а"li'l.,

ilерIшс}го засT ftника гOлови. заступникiв голови, керiвника ё-rl?рзI"1, ;эаiiоr+н.э;

i{t]L,iiKa}JHoT адлдiнiстрац'iТ, апарату раЙонноТ дер)ItавноТ ajtMiHic:Tper:iТ. tтpyKT:l,,{-rHIri-

lii,iрг;здiдi* ;зайонноТ дерхtавноi ад,^лiнiстрацiТ. а TaKojK конс}:цьтат,l{в{Irl-t- доr.}а]iч_t{,-,"

та ii-iшlуiх допомiжtItтх органiв" ул,вореFiих гоJlовоIо районноТ liellli,.aBttlii
ад.мit'тi*,гiэаrцil. пiд час вирitлIення пи.таFlь, що належать до tловноЕа}к*нъ ;laiioHHll'i
itf; ljlжaB}I.J i адiV' i н i стрец il ;

]](-]ряДок здiЙснення flравоsсгсl" ()рl,аiJiзацiЙного, rчrа:герii1l-igно-,r еx}ri,.}{,]l i_l r,i.j.

ii-ll-ilогr. забезпечення дiяльностi районноТ держа8ноТ адьяiгliотраriiТ"

-i, Розriчяд питань в районнiii ле]эяtавrriir адмiнiстрацiТ, iilc нfu,iе}t-:i-l,ь ii<r ri

КОi*Петецtlii', зокрема що,цо де.пегованLL-( вiдгiовi2lноtо радок} повноl]i:i}к*i]i,.

Пi]ОВаj]Иl'ЪСЯ ГОЛОВО}О. ШеРrilИЬ4 ЗаСТ'уIIНИКОN,I ГСJlОВИ, З&СТ}ПНИКёifilr ГiJ jlC;j],.1

tвi,цповi,цно д$ розподi-lr), обов'язкiв), керiвникOъ{ апаратli районноТ дep;loaвtii:i
a;-ilдiHicTpa;rli. аIIарат0\4 районноТ дер}кавнOТ адмiнiстрацiТ. u ri])/},{},i,Jtiij.li li
гrij-iЁоз,цiла},iи p:al.ioHHoT ,цOрхr;зgрlgi а;rrчтiтriстраrяii'. а такок KO}{eyJlъ]]a]I,ljL]|ii4.\I_t_1-

i{О,OаДЧИ}4И Т8. iншип,rи лоtlоtчзiхtнilьilr органамL{,, службап,tи i у;t_,л.цir:iяtlл,i_

утвOрениý{kj головоiо раiiонноТдержавноТадмiнiстрацiТ, Ч9

-4" РОбота iэайоriноi дtржавriоТ адrr,тiнiс,граiliТ" 1Т arapaTy Tl,i c:p,',Kr\-i}ý{ilE

lr;ДРОЗдiлiв с вiдкрI,Iток} i гlцасtлоrо, за. виFIяткоfuI i)озilrяду питань, якi {]"гаijq-lЕjiяl,i,

,ЦСЁ]}КаВr{\,"'Т#-Сi"dницк) абg налеrкать до конфiлонцiЙноТ iнформацiТ, rшо i_ в_гlаснlс,]i(.-,

_jl]рыави.

5. PapfoEHa деJзjкавнi1 адп,зittiстрапiя iHфobirvryc гроцладськiсть гtрi] сгt(];*;.)

дls:-цьнiсть, \,tояtе j;1;1r7чilтl,{ гЁоN{адян д{} гrрlf,tsедення nepeвipoK, пii-trгстовкId .гat

рOзгл_яд-у гlитанъj tl{o FiaJIeiitз:г]l /1о iT коrлпет,енцij,.
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{i. Висвi-глgння дiiялr,ностi районнот державнсiт адпдiнiстраuiт здiтiснiос:ться в
п о1;яд ку) тт е р едлб ач е н оN,{y з ако н сlд ав с тв о bf .

Розподiл обовlязкiв
мiжс посадовигr{ и особами районноТ держав ноТ адмiнiстрацii

1. РСЗПСДi"ll обов'язкiв цiж I]GсаловиI\,{р{ особаlии iэaiioHHol ;it_:p;KilBtxi:"

адьliнiстрацiТ здirlснюс гоjlсtsа pailor+rroT державFIоТ адмiнiстрац!i' не гiзнiпtе
одногФ л.лiсяця з дня призначення Його на Ilсса,цti з визначснняtу{:

фу,гiкцiй та шовноваNtс}iь, закрiплtоних за тlOсадовою особокэ;
с?i]уrdl}/рних пiдрtlздi"тiв lэаilонноТ дер}каВноТ адrutiнiстраrдir. дiя;lънiсг! ;{iiiri:i

h:он iролюватиh{еться вiдitовiдною гiосадовоlо оообою;
гtiдпрltсмgтв, установ та органiзашiй, щодо як!lх посадова особа за-безпе.i\,г

реалiзаriiю вiдповiдно до законодавс.гЕа державнот лолirики;
ýOрядк,v зап,liirlення голоЕLi" ilерш]Oго засl,jYпник? го.ловр1. заот},п{{i{кiв гi_;.llоrill

па йс;н,*;оТ д epJKaBHoT адь,l i н i cTpaIriT }, ра.з i rk в iд сзzтно ст i,

8. ijолоЖенЕЯ про eтpyкTyprri пiдроздiли ;lайонноТ державноТ адпtiнiстiэаrцiТ.
апа.i}а:i iэа1-1онi;оТ lчеря{авноТ адьтiнiстlэачiТ розроб-lrя}о"гься KepiBHtaKa-Mtt j'i'{trlK

пiдрозлi.,зiВ i tтогодЯtуютьсЯ iЗ застугiникамИ гOj,овИ районriоТ .teptiз,*ll;.li
адпtiнiстрацiТ (вiдповiднО д0 розподiлУ слбов'язкiв) абО керiвникопt 

'lПар,а,i.iрайонно? деi]жавнОТ адмiнiСт,рашiТ" начаJ]ьникоъ,I вiддiлу з прiтань г[J]a-golt1,li1}

*абезпе,lенRя ai]apaTy районноi державнсэi адь,яiнiстрацii i }ialla-гrbldi.tкoivi вiдi1;.]-:l,

\ЦРаL]JltНtiri Пe0cl)HaJloМ Та органiзацiЙноi роботи апаi}ат\/ райlонноТ i]epiliaBHc,T
;1Д1\,1iНtС'ГРаЦt1 ]-а заrвеРд,{{}ютьсЯ розilоряДжеЁlняМ головИ parioriHo! ,ц*lэжавнс;,Т
адмiнiстрацiТ iз наступним огIрl{лЮднення1\4 у- пOрядкз-; передбаченсi,tY ,J;.,L:,:Orli,M

У краiЪи << [1ро:iо сlуп ло пу блiчгrо i i нфорrurацiТ>.

Планування роботи районноi державноi адмiнiстрацiТ

9. Робота районнот державнот адмiнiстращiт проводиться за перспектр{внип4и
{рiчними), потOчними {квартальними) пла}tами, що склqIаються за формокl
згiднО з додаткоМ i та затвердх(уютьсЯ розпOрядженняь{ голови районноТ
державноТ адм iнiстрацiТ.

керlвником апарец/ районноТ державноТ

державнOТ адмiнiстрацiТ здiйснюсться з

та узгодкеноТ дiяльностi' iT cTplzKTypниx

i0" У разi irоrреби сlсладаються fiлани оснOtsних заходiв на п,tiсяliь Та Г{.jlанi]j

зач.irдjв tla тихiдень" якi r-ti,пiiисуються
адмiаiстрацiТ.

i ] , ГLцанyвання роботта районноТ
ilieTc}s сl,вореP.ljr{ yý,Ii]B д.Lrя l;oслiдовнtэТ
li iдрrоздiлi в та апаратч,



i2, Формувангля t;лаrтiв

aJ

роботи районноТ державноТ адмiнiстраuiл

.здiйснюс,гься вiддiлолл управлiння персоналом та оргаt-tiзачiйноТ робст-r.t aiiapaTY

районноi'дер}кавнаТ ад[,lцiiтiстралriТ за проllозицiяп,trt cтp,vк,rypHlix п;lрrlздi;;iГ,

i_,a_lioraHc;T дерхtавIrоТ адрriнiстрацiТ, fiогодженriпttt iз ззс]yliникаfu{и гоJlOt]l,-;. paйo,lttlc-li

дерiкеtsгrоi' адпцiнiстрецiТ (вiдпсlвiдно Jtо розIlодiл1., tэбов'язкiв) та liel"iRFtilKi.эbt

iri1 alp ату pai;loHHoТ державн о : а цм iH i стр ашii"

ПропозlтцiТ до гrланiв роботи районноТ дер}fiавноТ адмiнiстрацiТ пOдаFJтЬСЯ дlО

вiддллУ _чгrравлiннЯ fiерсOналоп,l та органiзаЦiйяоТ роботи апарату pai*tclHi+oi

державно? адмiнiотрачiТ KepiBHиKaMlt

дер}rtавноТ адмiнiстtrlаiлiТ не пiзнlше riiя< за

за20 днiв до г{оitагку кварта"п},.

Вiдповiды;ьнiсть за свосчасну та якiсну пiдготовку пропOзхilii-й до i--,..llaнiB

робс,ги районнот дер}i(авнот алмir+iстраriii'поклада€ться не керiвникiв вiдловiдяir,r

стtrэчкт}рнlr;< гtiлроздiлiв i заст,упникiв го.liсlви pai'roнHoT державноi a.ltпniHic;Tpalt;T

iвiдповлдно до розпо,шiлу обов'язкiв) та KepiBHиKa апараry районноТ де;;rlсавнС:i

адллiнiстiэатtiТ.

Когlтро;tь за форплуванняьI п.панiв рсботи райочноr деряiаRноl ед,оliilтiс гр;шiТ

районноТ дертtавноi адплiнiстрацiТ,>лI1иснк]сться)нк] сться Ttep lвником ап арату раиOнн о l дер}Itав}{ о i адý4 1н лстрац1 1,

Керiвl+ик aпapaqy районноТ держаI]ноТ адллiнiстрацiТ в разi по,греби поtsерl'а€.

тtерiвником

проiтозицiТ структурних пiдроздiлiв райошноi державноТ адмiнiстраrriТ \1а

лооilрацювання"
Сфорпrоваi+i вiддiлом 1,правлiння 1iep{JOHaJloM та орг,анiзаiлiйноТ poбcr"'tt

эпарату районноТ державно? адшriнiстрашiТ просItти п-цанiв poГlcTl.r paйot;ill,,l'

дtе,с)FlавкOТ адд,riнiстраiliТ пOдаються для рсtзг.цяду KepiBHiaKoBi а,парату lэаiiоriл*оi

jiepя(aBHoT адшr iH icTpairiT.

Узгодхtенi керiвникоп,t ariapaTy районноТ держевнOТ адмiнiстрацiТ iri]oi]iiT',i

п.rаrliъ районноt державноТ адмiнiстрацiТ подаються на за-гвOрд}Rfiнiл-{ l,,;:;uBi

paitoHrroT дер}кавноТ адплiнiстрацir: рiчний ftлан роботlт - не пi:знilле гliхt за 7 Jltiirз

до лоча:гку po}iy, квартацьниt1 п:rан роботлr - за 5 днiв до почtrгку квафтzL]_1,.

l З" } IланIт робо,ти pa1.1oHHoT дер}кавноТ адпдiнiстрацiТ передбачають зi]х0,.1t{.

спрямованi nra Rиконання КонститзrIцiТ УкраiЪlr, законiв УкраТни, aKTil*

ljрезидента УкраТни ,га ВерховноТ Ради УкраТни" Кабiнет1, N,{ir+icгplB iT'tc"paTHil.

jltiiiиx оооганлв врlконавчоТ влади врILцоl,о рiвня (лладалi - aKT,l,{ зaкol{iiдilBi:тBii),

лоручff}iь {TpeM'cp-MiHicTpa УкраТни, державних i регiояа.lь}-i}l>; ilрогl]аýi

сtr{iыlьно*економi.iнJгL} 1,а культурнtltо розвt,l,гиy, здiрlgненrt.s iHmtitx Bl.IзFia,-ieJittn

за}.онаfu[!.t, э TaKO>lt j],елегованлt>l сlбласно}о рздоtо [1овноважень i забезп,;чсit]]ji

реа,тiзацiт державнот п сlлiтl.тки "

ýо iтланiв роботir раiiонноi'деtr]жавнс}Т а.,цлдiнiстраr.л,iТ включаftJ,i,ься:



,\

аКТvа-ЦЬНi IIитанfi,я. пов'язанi зi здiйсненням заNодiв iз coцiiыtbnIi,-
СКОНОП,liЧНОГt] рOзвитк)/ територiТ або oKpel,,Tlrx iT адмiнiстратIлвно*теритOрiалънrrх
одрiниць, ф"vнкцiонуванням гытузеfi гсеilодарського комплексу тэ 00зв'язанняý4_
пр*блеlс у соцiа,цьнiй сферi, полiпiпенням дiяльностi MiclleBlr,K tlpr aHiB
викс}наtsчоТ владll, ik взасмо/liс}о з органами пtiсцевогtl самовРядчва}iнii. .l.t;,i

r]о::ребуюl,ъ розгляДУ на засiданнях КолегiТ pai,ioHHoТ дер}ItавЕOл адиiнiстliаi-iiТ,
нарадах у го:lоtsрI районноТ дерхiавноТ адмiнiотрацi?, застчгlнакiв гuповIт т,],

KepiBHltKa ала}rатУ районirоi Дерх(авноТ адмiнiстрацiТ, в)itиття дсдатксвir.ч захсцil;
д"тя ik вирiшення;

ПеlЭеЛiК aKTiB закOноi]авства, ГIрезидента Украiни. Кабiнету T\4itricTpir;
}'кOаiни, ЦенТраLГlЬЧиХ срГанiв tзиконав"iоi владIi, роз1-10ряд]{tень гоj-тоtsи I]fi!*ioЁ{li(ri

державноi адмiнiс,rраш,i?. .хiд виконання яких розпrядатиь{еться в ,rLrprtд{t_]i

контролFс;

ocHc-lBHi сrрт,анiзацiйно-масовi заходиl прс}веденнЯ якI{Х забезпечlVСl ЬСili

районноi'державFIою адмiнiстtэатtiсю аба за iT участi.
ГLцаltи роботи повиннi мiститlr гIрIтанFIя:

пiдбиття пiдсу--r,дкiв дiяльностi райаrtнотпlДOИТТя r-}1Дсу--]\дкlВ Дlяль}{остi райаrtноТ дерiкавноТ адмiнiстl
вi;tловiдiлийi iтерiОд з визначенняМ 00новних нагlрямiв подаJтьrfiоТ робо"i.ir;

дiяльнt-rс,ii районноТ деря{авноТ едмiнiстраtrii з виконанii:.] iiii', ilr
за.кU1{0даЕе,тва, розпоряДжеаЬ голов}i районноr дер}кавноТ адмiнiст1lаl;ii".

Fiiдготовка д0 рOзгляду дiяльгtостi структ,чрниХ пiдlроздi.пiв i:aiioltili:i
держав}iоТ адмitliстрачiТ irерелбача€, як правriJlо, гrрOведе}iНЯ KOfuIIi;]eKcгl*i irtlr;
rзiльоЬоi' перевiрки стан1/ CITpaB на територii' вiдповiдноТ адл,цiлтiсt]заiitfiF;0-.
TeplTTopiaubHoT о:Iини цi,

У lr.панаХ роботИ pafioHнoT державнOТ адrчriнiсТра.rriТ визнача}Отъся }istlK,pe:t;i
Cl,p\/KТypнi lriдlроздi;-rlТ абО посадовi особи, вiаповiда-liьнi за здitlt_гl*;lrt;т
заtlлановыlИХ заходiв, а такOя( ст.роки ii здiйснення.

j,:&. Додатковi (позагrl-iановi) питання tsключають до затвердженог0 rt.|ta}ly

роботИ районноТ державнOТ адпдiнiс,ГрацiТ за рitllенНям головИ районноТ ,1€P)ltitl-Bнoi
адtчriнiстрацiТ"

15. Питання вI{клlOчасться з плану роботи районноi дqр}кавноi адмiнiстрrз.т":;It
за рiшеГtняs{ гоJ-iовli районноТ державнОТ адмiнiстрацii на t-tiцcTliBi c;;1,itcбr-1B,ll
JацriскИ керiвника структ}/F)Ного пiдрОздiлУ palioHHol ;TePiItflBHoT адп,tiл+iстраuii :iii
погOд{}кенfiяь4 засT пнi,lка ГOлови районноТ державноТ адмiнiстраttiТ {вi;лловiдч{J ,;{i

р,:зilодi;тl, обов'язКiв), керiвника arrapaT},, районноТ дерtl'iавнOТ адмiнiстраrliТ
}Ъа.гzuтьнен;+я iнфорплаrrii fiр(_} виконаннЯ fijlaн}i роботrт райо;чноТ Ji$[i)ii.зEF1l]j'

а,:пliнiстрацiТ за попереднiil KBapTaJr здiйснiоеться вiдiдiiопл _t,пpaB.TiHii.lt
персона-аом та оргаrriзаiliiанilТ роботtl a}lapaly районноТ дер)Iiавь]оi" адtдiнiсr,раilii'

адмiнiстрашiТ
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ПiСj]я поголжеýня iз засц,,пникаN,Iи голOви (вiлповiдl+о до розпо;riлу обов'язкitзi т,а

Kelэi в ни ком ailasaTy рirй онн оТ дерк aв}ioТ адrur iH i с тра rцiТ.

ГОЛОВi pal"ToHHoi державноТ адмiнiстрацiТ узагальнена iнфорrчтаuiя ili]o
tsИКОНаННя шлану роботи за попереДrтiii кварта-ц гходасться до i5 Ltисла t,tiсяця{,

наст*Vпнýго за звiтнипt KBal]Tajroet.

1б" РОбОта стр)4(турних iяiдроздiлriв та апарату районноТ !ep}i{aвH{;i
а.ДМiНiСтрацii прсводиться за KBapTaJibHI{N{и i lriсячнипtи гJлrtна.I/ti4" Lijo

ЗаТВеРДЖУ}оться заступниками голов1.1 (вiдповiдrlо д0 розгiодiл5, оilов'я:зкjвj.,
КеtrЭiВНикоD{ апарату-* раЙонноТ дер}кавноТ адмiнiс,rрацiТ, згiдно з додатко,ц 2,

псряzlок rrланування роботrт структурних пiдроздi"тriв ailapa]ir pat'ioHrlilT
держевнОТ адмiнiСтраuiТ встановлк)С tiepiBHrtK апараIУ районнrзТ держалзt;г;i
а"дмiнiстрацiТ.

17. КОНТРOЛЬ :за формуванняьл га виконаFiням п.панiв роботи cTp,\,.K,{;vpiti,rx

пiдроздi.;riВ та апаратУ районноТ державнOi' адмiнiстраiliТ здiйснtостьi:ii
засчiгIнИкамИ голоi}И районноТ державлlОТ aдMiHicTpartiT (вiдповiдно дФ рс;зtlодi:t1,
r: бов' язкiв) та Kepi вникОп4 апаратУ райогlноi деря{авноТ адмiнiсэ,рацiТ"

} 8. l'Iiдготовка 1эiчнот звiтнсlстi районнот дер]кавноТ allittilir:Tpatt:i'.
l:орелбачено? отаттею З0 Законч ykpalHri <про мiсцевi державнi адпллнiстilацii.,l
здiilснюсться вiдгtовiдно до ilоL]танови Кабiнеry MiHicTpiB УkраiЪи iзi;l
2\ гр}д}iЯ 2о16 рокУ .}iъ 987 1,правлiнням Ссlrriзлбg6-еконоr,ti'iнt}гО Р.jЗВРl.iкt,
pailoHHoT цержавнОТ адrпtiнiСтра.чiТ спiльнО з апара]]ом ;lайоннсТ держ;авrлгiТ
altl,tiHicTpaцiT.

l'гъ ,]i,l. J-\4lcT звiтt{остl за KBapTaJ{, мlсяць 1 Pli{i визначастъся r{i4та}{tlями. il{{_}

вирiilлуються райtiнною державнO}о адмiнiстрацiею та 1Т {]Til\lH,t-vp}-I,rt,,"-

rriдроздiлами, зг,iдно з додаткошt j.
2о. Звiт про результати дiяльностi районноТ дер}кавноТ алл.qiнiстрацiТ

розп,rirцуСться на iT офiцiйНОм1, вебсайтi та у мiсцевИх засобаХ масовоТ iнфор..,л,iаuii.

IIланування роботи районноТ державноТ адмiнiстрацii з пiдготовки
проектiв реryляторних aKTiB

ъý

:\. }ТлаНуваннЯ роботИ районноТ державноТ адlчriнiстраrriТ з пiцгсl-г*вкli
rTpocKTiB lэегуjlяl*lрних aKTiB здiйснюеться З уракуванням cTaTTi 7 Закон.,i Yitp:lпrl
<r{lpo засади деjj}кавI{оТ регуля,горriоi позтiтики у сtilерi i-оспOдаF)ськоТ;iiялtьн.lстi:r.

ParloнHa державне адмiллiс,грецiя :загверджу€ ilлани. дriяльнос.гi з гtliiгr-,т{}вjtтi
ilp*cKTiB рег),]1яlорних ак,гiв на наст"чг{ний ка,тендарний piK не пiзrтiLше i5 гру,:ilя
лlOтOчilOго poк}i якшс} iHrпe не BcTaHoB.j-ieHo законоN,I.

22. Струк"vрнi пiдlэозлirrИ та агrараТ районноi дерiкавt]оТ адirriгriс,,lраuii
гiодаЕотЬ пJIанИ дiяльностi з лiлгсrтrJвкИ ппоскгiв j]ег)/.lя-гt,}рtти:i aKTiB на Hao:vtтHitii
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календарний pirt до управлiння ссlцiально-еконоп,tiчного розвитку районноi'
державноi адмriнiстрацiТ.

Гiлан дiя;зьt-лостi з лtiдготовки гtроскт,iв регyляторних aK,TiB L{ac ,tcic-t,lt ги

l]i,Iзначення видiв i назв просктiв, цiлеir i.x приI?няття" TepMiHiB пiдготоtзк;t.
НаГтьтенз'ваF{ня пi,цроздiлriв. вiдповiдальнл.tх за розроблення просктлв рег},-цr{тоtr}н,,{х
aKTiB.

Затвердтtений шлаF{ дiялъностi з лiдготовки яросктiв регуляlорних aKTiB. а
TaКc}ld змiни д{] ньOго оilрилюцнiоIоться шIляхом опублrirу-вання в друкOва[iх{х
ЗаСОбах MacoBoi iнформаuiТ- визначенлtх районноtо дер}кавноrо адпцiнiстрацiсtо,
таiабо iпляхом розмilтiення fiлану та змiн до ньогсl r+a офiшiйноh4у вебr:аi-sтi

;ЭаrlОнноТ державнсТ адлцiнiстраuil це пiзнiпtе нiж y лесятидегtний TepMiH lric:Tr{ i:*.

:}атвсрд}i{енЕiя.

ЯКттr.о cTpyKTypHi пiдрtэздiли, апарат районноТ дер}каRFrOТ адмiнiстралiТ
-ГОТУЮТЪ ебо рOзглядакlть проскт реI)цятоtr]ного акта, якiаii llе BHeceнplfa дij
З;fГВеРД?*tеного раЙOЕною /{ep}ttaвHoro а7lп,riнiот,рацiсю планч з пiдготовь:iа прtзсктii_l

РеГiЦЯТОРНих aKTiB, r{еЙ стр_yкl-урниЙ пiдроздiл чи апарат райоrlгтоl ,цер;l,авriслi
аДr,tiНiСтрацiТ t]носить tlpocKT рсзпоряд}кенFIя голови районнслi ;iepKaBHl:l
альсiглiстрацil щодо внесення змiн до врrл]езгаданого план). Такиft пj]оскi
1]ОЗ1ltlРяДЖення вноситься не tti:знiл_uе десятрl робочих днiв ]i дня iiOчаl,|,у
ПiДГОТОВКи або з дня внесення проск,ry__ на розLцяд головi районноТ деряtеьноТ
адмiнiстрацiТ, але не пiзнiшlе дня оприлюднення цьог0 проскту.

23, ГОловний розробник проскт_ч рOзпорядiкення) якrtй Mic:TlTTb ознаtilt

р*t,viяторFiого aкla. забезпечус,: орr,анiзацiло рсботи, пов'язаноТ з гтоданняi\I таfiI.ч
iэктiВ на пOгодiкеFiнЯ до теритс)рiальноt,о гriдроздiлу спецiа.iIьно уIrовноваяiенOго
орган,ч щOдо здiйснення держа.вноТ регi,ляторноТ полiтl,tки у порядку та ,y cTlocirj,
Вt,{ЗНаЧеЕi Закоllом _'УкраТни KiJpo засадl.i державноТ регушrторноТ полiтиf(:л,i у" c{leri
го grIодарQьксТ дiя-тtьностi>>.

Органiзацiя роботи апарату районноТдержавноТ адмiнiстращiТ

21. Органiзацiя роботлr
здiйснюсться вiдповiдно до
адмiнiстlра.цiТ>;" Llього Решаменг/
алмiнiстращi i, ruu затвеOдж}"стъся

Апарат районнсТ дерlьавноТ
iиaTepia;lbHo-,iе:{цiчне та iнше
;tл.л,tiнiстрrаriii.

25, АПаРаТ районнgТ державноТ ад.uiнiсграцiТ вiдiповiдно ло пOlс;tале}1li,i: rla
tiього завдань:

апарату районнот дерхiавнот алп,riнiс,тра;iiл.
,k

Закон\, YKpaiHl.r <Про мiсцев; дер;навi;;
та lTtl.lToltteFiня пр{l апарат раЙонriоТ ýOрitiii.iз !{lil l'

гO"ц овою район ноТ державн оi адп,т iH ic Tpari ri,

гцмirriс,т рацiТ зцi Йснюс правове. органл заi{ ! i7i i.te,

забезirе,rення д.iяльностi palioHr*oiJ лерlкаtзнtлi
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- опрацьову€ документи, що надходять д{) районноТ державноТ адмiнiстраriii,"
готy€ до них аналiттлчнi, довлдlкс,вi та iHrшi ма,герiа.lи, а також шросктL{ дор\чеь.ь
голови. застуilникiв го;rови рар-{онно1 деряtавноТ адмirriстрацii, наказI4 KeplBHltK;l

ai-I ар ат,v р ай о нн oi' д ерж ав н оТ адм i н i cTpal_t i i;

- з;:iЙснiоЁ опрацiс,ваI{ня rtpocKтiB рOзпоряджень" наказiв керiвнtлка апарат,),/

1заiiон ноi дер}кilвноТ адл,т iHi cTpai:,iT;

- рлlзробляс за дс}ручеF{I]яп4 гоltовL{ райсlнноТ ,tepiкaBнo; адirrriнiс,rра-riiТ,

керiвника ала.рач, районноТ деpжавноТ адмiнiстрашiТ про€кти розпOрядiкоýь
F'С.поВi.i раЙонноТ держiiвноТ aдb,riHicTpaliiT або нака:зiв rtерiвника апарагy plal*loHHoT

держаtsFrоТ адмiнiстрацiТ з основноТ дiяльностi :t,a з кадроtsих питань:
- rrеревiряе за дор)r'ченняi{ голов}t районноТ .цержавi{оТ адtчtiнir:трацiТ аСlо

tСеРiВнlака апараl-у районноi' /]ержавноТ адплiнiстрацiТ виконання cTpyкTypt{иfuit,i

iТijtРОзДi.lтаь,lи районноТ дер)d{авнOТ адrцiнiс,трашiТ, а тако)ii теlэиторiаIьFii{lч{tr,i

ОрГа}]аIv'lI MiHicTepcTB, iltвtlrx цент,раJIьних органiв виконавчOТ вlладl.t eKTlT;

]ЗаКОНСДаВсТВа {з пLITaHb здiiitсгtення llotsHoBaiкeнb parioHяoT ,цержавноi'
алплiнiстрацii), aKT,iB Г{рези;lента УкраТни та !iряду, дор-/чень Гlрезltдеýта YKplititlil
тз -[{iэеi,ч'ср-ллiнiс,гра }kpajнlr, розfiоряд]{tень i дiор}.тень го,цови palic,t;Hoi

депiк авноТ адм iнicT pa.{{iT;

, ВИВЧаС Та У:tаГальнrое досвiд роботlt зазначених органiв i надас пpaкTl4tjl-I\i

ДОrlОiч{Ф]',Y У вирiшrеннi ск"падних проб-пем, розробляс ilроilозl,лцiТ 11$*т0

tsдо скOналення ik дi ялlьност,i;

- ЗЦiЙСнюС кон'гро.l1ь за своЁ]часним ]]rэдан}tяIý4 доповiдеlYt, iнформаriirilлих та
_lHL[I{4X htатерiа-цlв з питань виконання aKTtB закOн{JцаВства, розilорядж{еFIь [,*jl*Ij,,,i

pal"icHHoT державirоТ адмiлii страчiТ:
- За ДОРУl{еННЯfu{ lОJtОВи раЙонноТдержавноТ адмiнiсlтращiТ проRодr4тъ [ti".;Lцiз

РОб*ТИ ОРгаrriв ьаiсцевого оае{OIJрядування в межах tlоtsнова}кень i в гrсряд;{,l;

в!,lзначеноьsу законодавствсм. надас N,{етодl.{чну ,га iнтлY ilpaкTrlu,H} доilfrii,iогi. :t

flrt],aiib }цоскона"lення органiзацiТ ik роботи, гс)т)/с пропозицiТ rцсдс поlllиб.пенл;:l
взаt-lлоцiТ районноТ дер]кавнОТ адмiНiстращiТ з органаtl,Iи l,ri*r{,:cor,r
Саfo!L-'ВРЯДУВаННЯ Д,чЯ спiльного вирiшrення питань економiчного, i:oцiallt,tTг;t,il"
K}Ttbl-ypнol,o та iнлrоrо розвиткч вiдповiднtlх теiltт.гtlрiй; 

*,

^ здiйс;tiоt,, правOве забезпеченнЯ дiялыiоотi районноТ д*р;каiiл;tэt'
здмiчiс::рашiТ. цаца(] Ь{еТOДИЧН-}/ та lнirry практичну доfiо]чIФгу, сilрямс}ваl{\. i]il.

гtрав}{"]1ьНе застосУвання, неу.чr{.]Iьне додер}i{аt{нЯ ,га запсrбiгання НеВикLlliзJiIrtt}
вi!},{оГ aKTiB зак-онодаВства. itltTTlrx uормilтиВнi]х док}ъ{ентiВ раГтгэннсi"i п,:р;чса-вt;ллi

аДl'"tiНiСТРаКiТ iT корliвницr'вопл, структурнимрi гtiлроздi:rами, aI]apal Oiý,i l:i
rl_осадоtsип4I,i особашtи райсlнттоТ держаiз}iоТ а.дмiнiстрацiТ пiд час ЁИкОFiаj-l:]ij

iтоjс]адени,Y i{a ]-iр{х завдань i функшiона;льнрrх оilов'язкiв;
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* Fiадае правову лопоI\4огУ cTpyKTypHl{},I пiдроздiла.rи та посацоRиi",I {Jсоба,ч{
районноТ державЕOТ адмiнiстрацiТ;

- ГОТУС аНzu-liТИЧНi. iТrфОРМаЦiйнi та iншi матерiаллт з органiзацiйних i
кад]эоврýi питань, iцо розглядаIоться головоIо раtlонноi лержав}rоТ адмiнiгграlrlТ;

- здiйснюе матерiаJIьно-технiчне i господарсько-цоб)rтове забезпе"эеtiня,
] r я -iib I-t {}f Ti р аЙонноТ лержавноТ адм iH iстрацii.;

- забезпечус дOтррtl\{ання ре}ltиму роботи
раriсгяноТ державноi адмiнi отраrдii ;

в аллаiнiстративнOIч1}, б"rl,,ц;,ir;нч

- забезпечус органiзацiкэ приймання-перецачi iнформацiт засоба,r.{и
еJrектроНного зв'язку, вiдповiдно до ви}4ог законOдавства,

- лрOвадИть дiя;-tьНiс,t,ь, пOв'язану з держав}IоЕо тась{ницеi<l. оlэганiз*лв у€ "гZ

здiйсt+lос: заходИ щодо забезпечеi{ня режиму ceк}]eTHocTi в paйr_llt;.1iit Ji*iэ;кавнiii
ад;""riнiстРатiiТ вiдПовi:lнсl д0 ви\,rоГ законодавства У сферi cxopCIHJ. Д;ЭlЭХСаВНr.Т
тас rrницi:

- викOнуС вiдповiдНо до цьоГо Регriамент.,л, iHtлi СэункцiТ.
26" z\парат районноТ державноi адмiнiстрашiТ у процесi вик(]ЕiаýtлJi

ilок,цадених на нього за,вдань взаемодiе iз структурними пiдроздiлами paiioriнoT.
об"tасноТ Дерit(аtsнOТ адмir*iст'рашii', офiсом Президент,а ykpeTHil, L.eKpeтapiirr.cм
Кабiнету- &4iHicTpiB Ук-раiЪr,r, теритооiа,,тьНи&{и rJрганами i{f;НТРзj{ЬНШ..{ о1.1га;.лili
викснавЧоТ владИ те виконаВЧиlчIt} органа&{I1 мiсrдевл,tх trrад.

21, Ашарат paiiorrHoi' державi{оТ адпriнiстраuiТ *чоjlюс
районноi державнсТ адпл iHi страuii,

КеiliВНИК аПаРаТУ llРИЗНаЧаСТЬс,, FIа посаду т,а звiльнясться з ilос&дdi.,i .оJФво}о
рай,+нноТ дер}кавнOТ адпцiнiсТраlliТ згiдrтО iз законсlДавствоNl гIр0 дерЖавн}- Сл__l,,;tсб\,"

Керiвник апаратУ маС заступника, який признача€гьс,t nla ЕOеаДl' 'i;]

ЗВiЛЪНЯСТЬСЯ З ЦОСаЛi] КеРiВНиКоМ апараry районноТ державнL}т a:IпtiHicTpairi, зг.i.но
i з з акон о Цав ств оМ I] р {) дерЖ aBH rl, сл,чяtб5.,.

На перiод вiдсутностi KepiB}JиKa апарат.y tэал:tоr-tноТ дерiкавнОТ a:llutiHic;.i.PailiT
йсlг* tlб*в'язкрТ викоIiу€ tsизначенИй го.lтовоЮ районноТ ,це}lii{аRFIОi адrлi;riсi.glацi:
керiвниК структурНого шiдрtlздiлl'апара,{V pal:roHHoT дер]кав+{оТ а.дмлнiст.iзашiл'"

Керiвник апаратУ ра,йонноТ державноi адruiiнiстрачiТ в$лас наказl.{ з п}tj,ij.нь,
lщс нале)Iiz}ть ло його корlпетенrriТ"

НаказИ KepiBHrrKa апарату palioHHoT дер}каtsнOi адмiнiс,rрацit, шlс; супеi]ечаir
Р.онст;а,гlrriiТ УкраiЪи. iншРtм актап.{ ЗаКС}НОдаВства. рiiшенняrt KoHc,iltT.yitiiTt;c;_:,
С},лУ YKpaTHlT та акта,\,{ nliHicTepcTB. iнших iieiJTpa,lbни}i органiв BiTH:{;tTaB.itll-
вjlади" }ч{оýtутъ бутlt cKacoBaHi гоjlовоlо районrrоi дер}кавЕоТ едплiнiст,рапiТ

керiвник апа"оач,
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Угlравл iння персOналOh{

28. Угryаь.пiння персOЕIагtоьл в paйoHlril't дерlкавнiti адлаiнiстрrацiТ r;лlэял"I(_iЕаIiL.

Нfi, КОП,{П"пексне вttбliшеrллля питань ijlодо коь{IUтектування pal"lotiHoi' деlэ;кавно;
аД М iH i страцiТ вис ококвшт i (э iкованими i колцпете нтними пр ацiвникаьли.

?,С}. Органiзацiя роботи з пepcoнaJioN{ в апарагi районноi. державноТ
а,ПМiНiСтрацii здir:iснюстьоя за затвердженрIм керiвниксlм а{тарат), район*сi
ДеРiКаВнOТ адмiнiстраuiТ рiчним плаF{O]чI, якrlй rlередбачас здiйснijн}tя за]tсдiв l
ДОбОРY, гtiдготовкlа. перепiдготовки т,а пiдвиrriення кваiiфiкацiТ rTpaшiBH;.tKiB" а

Tff.Ido7ri з iнпlих_ l]иTa}ib ,;правлiння персоналоп.1.

Органiзаiliя роботи ]з управJIlння llерсонаJloлд у CTPjtiKT-,/PHIСd ili.lii]оздirлliх

райоiтноi деЕ}жавноТ адмiнiстрацiТ Зi стат1,69м юридичних осiб гrублiчного llpaБ;}
ЗДiЙСltЮСТЬi_-Я За Затверд}кенrrм керiвнико&t таксго пiдроздiлi, рi,тнипл Iuli1gc1r,1.

ЯКИi"i ТtеРеДбаЧас: здiЙснеt{ня заходiв з лоборч" lтiдготовки. перегliдгtэтовк}{ ril
пiДвиtДення ква,чiфiкацii' гtрацiвнлrкiв, а ,гакояt з it+ших п[,tт&нь управ;эiнr*я
r-Iереонацо},!"

З0. органiзацiю управлiння персонаJчом в апарат,i районноТ ,-i€ряiаtsн,OТ

а,'ь;iнiотРацil"здiйСнюс вlдДi"lт управЛiнrrя пероOнаjлом та органiзатliл,:iнс;Т р*fiо,rrr
ё.i пр а-ry райоъноТ державноТ адм iгл i стр airiT.

У С:ТРУКТУРни,y пiдроздi.,-rах районноТ державноТ алмiнiстрацiТ зi *"fftT,!,tJclln4

iоррlдl{чi{иХ осiб ш5r6лiчног,сl fiрава може ут,ворюватися Вiдlti_il (селсl,tзр) з

угiрав;iil+ня ilерсоналоhа. а в rirдроздiлах. якi I\4а.Iо,гь невOлик-\/ ш]татн_},, чисепьтli*.ть.
врtконЬнgя обов'язкiв ПOК;lаДаСТЬСя за рiшtенням вiдповiдноiю KepiBHlTKa ]:li
fi,цijогсj з шрацiвникiв.

ЪЪравlriнгrя персона-цL]м IJ alTapaTi та струк.ryрних пirtроздij;lз;; }эаilачнiэТ
i{ep}KaBHoT а;iмiнiстрацii здiйtонюстьоя вiлкрито i спряп,tовч€jться {:{а Bccбi.llll:
tsв{ваtеt{нЯ та враLYВанIJя I\4оiкJII{Востей працiвникiв, найбi"цьшl IIовне ЗастосYВа}iН-;.{

Тх здiбностеl.i, рOзвиток iнiцiа.гrlвностi, cTBopEHH.s атмосферl.i зацiкавrзеноэ.гi ,;

i rрслфесi й}iомy зростаннi.
З 1. {ТриЙняттЯ FIa д*р}Iiаl]н}r с]JIуЖбу ло раiйонноТ держаtsнOТ адптiнi*трзrii,Т та

ЗВi;lЬНеНаЯ З ДеРЖаВНОi СЛ3ОКбl.т здiйснtоr.:ться в }lор.*,цку, [Jс,гilноi]Ji{;i.{0,\.4i;

за-кOяодавствоl4 про дер}кав ну сл.;жб_v

Прийняття ruрацiвttикiв l*а робоач до ра.йонноТ лержавноТ 4лMiHicrpaltij' Hii,

ЛС)Садii" Iцс не вiднесенi дt; к&l,егорiй поса;i лержавних сrrукбовцлв, та:звi"ilьно*тня
Тх :l роботи здiйсrrюсlъся вiдirовiдно дtl 1]йнного законо,давства.

З2. {JсобаIчl, tr]{o призЕаL1аЮТ1зС}I на шосади. lлерелбаченi Hoivtcг{K,jlalvpgKj 1.;Oi.li..1

пхэацiвнl.tкiв, it1o поврtннi nia1.1,1 доilуск дс робот1,1 з тасмi+ими дOкуI\.{еF]r.fi.пlll]- i]

J/,сl,аFiовлеFIOг,4./ поряltк}, офорш1.],iястьеri дспуск д0 iiеРЖаВНоi',гасмнzirqi.
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ЗЗ. 2]liя визначенНя якостi виконання пOставЛеI{иХ завлань) а Ta.KL.,; З jvlЁ.iо]i]l

прийняття рiшення шод0 препаiювання, пJlануtsання кар'сри державних
с:луiкбовцiв, виявлення гtотреби у професiйному навчаннi, резу]ьтати \х
службовоi дiяльностi lrtgpgцy пiдлягаrоть оцiнюванню в порядку" встаноi].цеli,эfi4y
заýонодаtsствоп4 про дсряtав}I\, слуrкбу

j}4, Районна дер}кавна алмiнiстраuiя розглядае i вносить в Yс.ганO}зленс},iV
{1орядкУ пг,ошозLrцiТ rrlодо нагOродхtення державниа{и нагорОýfrIldИ, 11агсрсдамri
FiaбiHeT-l" MiHicTPiB }'КРаТНи. ЗаOхочус шраiliвнлtкiв апарату i с,трr;ц-1.1iрl-{и)1,

пiлроздiлiв районноТ державнОТ адмiнiстрацiТ, пiдприеьtств, устаF{L\в l a,

органiзацiй.
з5. На кожногс прIir*{нятоl-о на ilобоlу-* працiвника в агlараГ районн,:Т

дерiкавнOi адмiнiстраr_цii' та. ii стрчкlчрний пiдроздiл оФорм-lтястъс-ч ас,об+вtr
*т{рава"

Зб. Вiдповiдальнiсть за реытiзацiю держаВноТ полiтикрi з п}lга-}{ь 17прав:тiяrlя
Irерi]она-гIоý4 в апаратi районноТ державноТ a:iMiHicTpaчil та 11. Cтp\lкl.},гi.ii]i
пiдроздiлах, добiр персонацу, п;lанування та органiзацiю захtlдiв _з лtiдвlзtзtеtiн.$i

рiв1,1я професiйнот компетентностi державних службовцiв, jlокуN{ентfufьцfl
оФормлiення вступу Fia державну службу, Тт rrроходжtення та приIlинення Fiecc
в iддiЛ,чlтравлiлl гtя t]ерсона.гIо]ч{ та ор ганiзацiйноТ роботи,

Oрганiзацiя роботи з документами

З7, арганiзацiЯ poбoтlt .з докуl\{ентамИ в раliонНiй держа.внirr aдr,giiri;;.l,ryaitti
здiйснюеться В гrорядку. передбаченому Iнотрукцiсю з дiловодства у ,ГIьвiвськlri
;эайоннiй державнiй aдMirricTparriT, Lцо затверджусться розtlсрядженням гсJlови
par'ic;HHoT державнOТ адмiнiотраuiТ та р*озроблясться вiдповiдно ло Tttпor*ot
ilтс,гр"rкцii з докуМеят\/ванНя 1,гrрав.lliнськоТ iнформаЧiТ в елекТiЭОЛТЯiй фоiзi,"пi t;r
органiзашiТ робсlти з електроннl4мр1 докуменТами В дiлtоводствi, e",1eкfl]i_}}lнLriU
лаiжвiдоп,r.iого обмiну та ТишовоТ iнстрчкrдiТ з ,f,i:lоводства в MiHicTepcTBaX.. iгlгtti.тrl
rl*НТРfuЦIэнilх та мiсцевих органаХ ЕI{конавЧоТ в;rади, затверд}ксних пOстаЕOi]окl
Ка.бiнетl' IVIiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 "а1.2а18 }гs 55 (зi зп,riнами). т.а з уракYЕанFlяh{
tHrяlTx ак,гi в законодавства.

Г{риймання, реестрацiя i передавання за fiризначенняIчt Bxjlln*l:
},iоlсOспонденцiТ, шtо надiйшла ,цо районноТ державнсi адмiнiстра;дii, блессi,1.;атзi;i i

вiлправлення ВИХi:ЦНОТ кореспонденцii. ведеi]ня довiдковол KapToT,eKl.i ylz {зэ:эi

а-гJт,од4атИзованиХ систеМ з дiловоДства iтокЛадастьсrr на, вiддi;r док},}чlс[-i,rс,зfiir-;,.

РOЗlЛЯДУ ЗВеРНеНЬ ГРОIчIаДЯН Та КOНТРОЛ}О"

fiiддii"п ДOкУменТообiгУ, розгляду звернень громадян та кOнтролii_] зllg;зurу
районноi державноi адшriнiстрацiТ ресструс вхiдн)z кореспон/iенцiкr, з,цiйrс;rrос lT
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{IопередНiй розг"чЯд. готуе необхiднi додаткоВi ьпатерiаЛI4 та передае 1jt на розI..jlrlдголовi районноi державноТ адмiнiстрацii, першо},{у засгупниковi гO.лови.
заступнИка}л голОви pal"ioHrroT дерrКавноТ адп,liнiстРацiТ (вiдгiовiдно l:o iзозпо;li;лз,обов' язкiв), керiвниковi апарату palioHHoT державноТ адмiнiстращii.

посадовi особи, якi розглядаtоть вхiднч коресIтонденцiю, наi.:ладак)тъ на нет
везо;тtсttiТ, в якиХ визr{ачаЮть вiдгtовлдалпьних виконавцiв та у разi необхlдностi
сrriввикtзнавцiв.

i{ерiпиЙ застуIIниК гоjlовIт, заступнрiiff голоtsIП parloHHoT ilePnr;aE}]i}iадпtiнiстрацiт визFIачають вiдповiдацьниN4и виконавцями гriдлорядковаiti
CITpyк,Ij/pнi пiдрозДiли райоНноi дерiкавноТ адмiнiс:рацii вiдповiлЧt} до l]озГIОдiл-,.обов'язкiв" за,твердЖениХ розпоряjlя{ення&i голови районно; дерNtавl+оi
алl,riнiстРацiТ, а керiвниК апарат}i районi+оi'дер;фiавнОТ а7цп,riнiсзрацii - стрl-ч,;туtrзlii
г; i;lo о зд i .;Тr{ ац ар ат\, р айо н н оТ д eprit ав н оi ад м i н i с траrц i Т,

З8, Срганiзацiя воботи З ДоFiу},lентами., iцо lчtiстять iнфорплацiю з .lбrиgк*лt'tiч
,iqo ст_/ г[оh,r, зд iйснюс гься в у стан о влено N{у зако нодавством поряд кY.

З9. Вiдгlовiдальнiсть за органiзаI_iiю виконання докуп4ентiв несугь го-гiOва.
Зас"iУпнИки голоВи районНоТ дерlкавноТ адмiнiстрацiТ (вiдповiдно до розглоili;т;:обов'язкiв), керiвниК апаратУ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ ,га керэiвниы;t
СТРу"КТУРНи х гl iлр о Зд i.пi В р ай о н н оТ д ер;кав н ОТ ад пт i ш i с тр ац i Т.

4{), Органiзацiя роботи з документами з грrrфоп,л <|{.lтя *лужбсвсiс
ксiрист)"Вання)) в раliоннiй деряtавнiй едп,тiнiстlэаiliТ здiйснгосться lзiдiтогjildI1О t{|i
ТиповоТ iHcTpyKiliT про iIорядок веденttЯ об:iiку, зберiгання. El4'opl{c'-a.}t}iя 1знищенtiя докупtентiв ,ra iнrлих пrатерiалtьних HociTB iнформа.цiТ. iJio ,l.хitтяiт,i"
c;l3zя-;ý9*' iнформацiю, затверfiЖu=НОi fiостановою Кабiнету jVliHir:TpiB Уп:раТни в!дiq х{овтня 2016 рок}.ЛЬ 7Зб (зi змir+амrr)" та виданого на пiдставi ]iьOIо
i-lOPIý,la3I4jJRoгo акта розПсрядженНя голOв{.t palioHнoT деряIавнОТ адп,iiнiстрацiТ"

органiзацiя роботи з контролю за виконанням документiв

4i, Завданняп,I кOFIтролЮ за виконанFtяi\с локум€нтiв с забезгiечЁнiiя
сво€часног0 та якiсноi.о ik виконання"

-Вiдповiдtr,тьнiсть за органiзацiю i стан контролfо uTrno"unro" .цок,,zл,lеlg,rл;l
!i{gcУTb ГОЛОВа РаЙОННОТ ДеРЯtаВНОТ адмiнiстрацiТ, перrriий застуI{нrt!: г,{)_i{оR{i.
ЗаСТУЛНИКИ ГОЛOВИ РаЙОННОТ ДеРТtаВНОТ адмiнiстрацiТ (вiдповi;tнсJ ;1o рLtзпо,шjJ]vобов'язкiв), керiвниК ашарат)i райоrзноi' держаtsноi' алмiнiсграriii, l;*piBHi,tKtt
структ,}рНих шiдроЗдiлiв хэайоннсlТ дер}кавFIоТ ад&.{iнiстрацiТ.

}(ос.рдинацitО роботИ з контролЮ за вик{.}нанЕяд.{ цокуп,ленr.iв зд.ii:iснr.;с.
ltep iвни к atl ара"1 у райс;нноi державноТ адм i Hic t.рацiТ.

повнС}Г*,
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У структурниХ пiдроздiлах коt{троль за вL]конанням докз,ментiiз
]]Lrкладастъся на керiвника структ)iрного пiдроздiлу; а безпосереднiй контроль v
структ"}/рному пiдроздiлi за виконанням дOкументiв здiйснюс пOсадова особа"
вiдповiдальна за контроль.

БезпосередгliIi контролЬ за t]иконанняп{ док}ментiв поклад2с,Iься lTa нiд,дi"п
Дt3к}'1,4енIообiгr,! розглядУ зверненЬ громадян та KoнTpojllc апараL\. раitоrrнсг
дlержавноТ адм iHicTpariil .

42, ЯктцО КOFIТРОЛlr за виконанням дOк},N4ента покладено на декi;tьtсtlх oci5a(jc викснання документа дору{енс) декiльком виконавцям. т,о коорлиr;ацля
робсти щодо в?tкOнання дс|кvменТа здiйсн}остьсЯ особо*о. зазнат-леноiс, в
lioк}/},{eнTi чи резОлrоцiТ ПеP[IJOIС}, у випадках, коли документом або резоллlцiсtо
не обупаовлено iнпrе. Така особа вваiкасться гсJlовним виконавцеý{ дску}4ента.

}lРИ rТiДГОТОВЦi ВiДПОВiДеР:i на KoHTpo,rbHi докуменIи :J резолюцiялли, v якlах
зазЕаченО декiлька виконавiliв, iнформашiЯ нада€тъсЯ головIl0NIУ ts!{КOt{а,ВЦ{.t_}

tгJершоN{},Е резолЮцiТ абО конкретНо визначеномУ у резолЮцiТ) прот,ялr.оr,л i1epillt-.i'
]lслOвинLI строку, вказаного в документi або визнаtIеЕого в резоjтrоцiТ"4з, Контроль за виконанняМ здiйснrосться стOеовно заресстрOва}iLI]i
ДОКvМеНТiВ, У ЯКИХ ВСТаНОВЛеНО ЗаВДання або якi мiстять питання" що rloтpeбyrclT,t,
виlэiллення_

обов'язкоýо]\{i1 кOнтролЮ лiдлягас виконання завдань" визЕtачених ai{Til]dl,iзаконодаВст_ва, ГIрезидеята }'краiЪи, Гiрем'ср-п,riнiс;.ра -r,,Kpa,Tгlit-
i]озirоряДiкеЕнямИ Та дор},tiен}tя]\fИ гсловИ обласноТ та районноТ дер;к;rвноi"адмiвiстрацiТ' розгляД зверненЬ комi:гет,iв ВерховноТ Ради YKpa1Hit, :запl.тз-iв ]
зtsернень народFrих депутатiв УкраТни, депутатiв rutiсцевих рад.Контроль за сtsосtrасним виконання&{ завдань, визначеFiих аr.та\9I]заi{онодавства' Президента УitраiЪи" Лрем'ср-ллiнiстра. -v.Kpaj;lil.
розпоряДженitямll та дс)руЧеннямрt гсловИ об-цасноТ дер}кавноi адrлiнi*.гlзаit;i.
розпоряДженнямИ ,га доруЧеннями голOви районноТ державноi адмiнiсrра;liТ ::,такOя( за розIлядоМ зRерненъ KoMiTeTiB ВерховrrоТ Ради Украiни, запirтiс j

зв€рi{енЬ народниХ депутатiВ УкраiЪи, депутатiв мiсцевих рад 1а :JRei3Fjetib

'-рOмадян 
здiйснюетr-ся вiддiлом документосlбiгу, розглядуJвернень г,,,омадян ]..а

коF{троJIЮ ап аратУ районноТ державноТ адмi Hi страцi r.
4z1, ;J"lrЯ здiйсненНя контроЛю за виконанНям aKTiB закOнодавства" ",{{}ручсЕьIlрезидеНта УкраiЪlt, ] Ipemt'Cp-MiHiclTpa УкраrЪи, aKTiB iнших л{еятралшьаl.тх rэpr;aHi*

державноТ виконавчоТ вла.дr{, рс)зпоряд){tеi{ь т,а_ доручQнь гOл,Jtsи об,.:а,сноТ ,ia
pa,iiclHHot дер}кавнС}Т едшliнiстрацii, а тако}к за розглядоNt звернеL{t} lcol,til.eT.j*
ВерховноТ Ради УкраТt+и, запiттiв i звернень народних лепутатiв YKllaТяlr.
ЛеГl-"УТДl!В ПriСЦеВИХ РаД РОЗРOбЛЯСТЬСя. ,v разi потребl.t. плав Ko.xTl]oji}..,. в яL;fi},11/
визначаЮтъся: прап,riжнi контрольнi rерп,tiнИ викснаннЯ завдаFiь, С.lоз,,ктr;рl,i
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пiдроздiлit paГloHHor державноТ адмiнiстрацiТ, lЦо вiдповiдають за орr,анiзаrдiю
,JикOнаннЯ окремиХ завдань, С'грlzктурний гriдроздiл, якiлй забез;lечз с
ксординацiю робоIи з оргавiзацiТ та контролю за виконанням }- тriлопа_\,. Гjлан
конт'ролю Затверджус заступник голови (вiдповiдно до розподiлу обов,язкiв) або
кер iB н и к з-параry райо HHoi' дерiltавноi адм i н i cTpauiT.

45, Контроль за виконанняý,{ aKTiB законодавствц доручень Гiiэезлiдi:нта
YKpaiHla, Прем'ер-мlнiстlза Уrсраl'ни. розшоряДiкенъ та дор\Jчень голOви oб;ra,:Hcii'
та раl,iонноТ дерlкавноТ адltiнiстрацii' за рOзrпЯдо]\,i звернень KoMiTer.iB Верховаill
РаДiИ J/КРаiЪИ, ЗаПИтiВ i звернень народних деtlутатiв УкраiЪи т,11 деl-tутатii.:
];{;сцеRi{х рад здiЙrснюсться шляхOм:

- анетllз;,z та узагаJIьненнЯ у визначенi строки письп,ховоТ iнформацii п1,1о cTall
-ц}iконанНя дOкументiв У цiломУ або окреп.,Iих у,стаFIов.]lених ни}.i{Ii заЕдаtlь,, 1li.}
i-{адходять вiд виконавцiв:

_ сl4степ,IатичногО аналiз,,' статистиЧних та iнrriиХ даних, ш{о хаоа,кт.ерLiзу!{}"гi}
L'T4H ВrlКОНаННЯ ДОК,\ MellTiB;

* ]lрOЕедення перiО,дичttоl'коп,{плексноТ або цiльовоi перевiрки орга.нiзаuiТ:гtl
сl,аЕY виконанНя завданЬ безrtссередньо через cI4cTeMy Megapolis.I)ocl{et;

- }--ъоЗГЛЯДУ ПиТаНЬ iiiяльностi (звiтУвання) виконавцiв на нарад8х з; J.6;,1;,, -

районнот державноi адмiнiстirацiт, першого заступника голOtsи, зас.г,izпникiл:
ГL};iоВИ iэаliонноТ деtr]кавнOТ адп,riнiсТраrrii. керiвника апаратУ районноТ дlеlзнtавr;г_,i'
аамiнiст,рацiТ;

- tslаДаННЯ LЦОТИЯtlJеВоГо звiтл, IIершоп4)/ заступнику го,l0ви, зас.гyп[ilt}iiljrf
I,олоЬИ районноТ дер}кавнОТ адмiнiстрацiТ, керiвниковi апара1-}, райт;lн;лоi,пер}кавноТ адмiнiстрацiТ.

46, Аналiтичнi та iнфорМацiйнi матерiаrи щодо ст.ну виконання докl.ъяентitл
-Y uiлопяу або окремих rтередбачених ними завдань у разi встаIlовлення гlро]\,{iяlнltх
контролЬнрrх TepMiHiB подаIотьсЯ головi районноТ державноi адмiнiстрацii atJo
ЗаСТ'УГIН!.{Ковi l0лоВи {вiдповiдно цо осrзшодiл,ч обов'язкiв) rle rтiзнirтlе н!;к за !i_}

'1Г+irЗ ДО ЗаКiНЧеriНЯ СТРОКу-, ВИЗНаЧеного актом законодавства, рOзпоряджf;l{{.r{iч{ii.
)/};азаr4И та лор\lчсIdняý,lL] iТрезиден,га YKparЪrr, лорY,lенilям ГIрепл'сlэ-птiнiстlr;i
УкраiЪи, ак"гамИ КабiнетУ &4iHic;TpiB }kраТни. центl"}алънr{мц 0ргаца}4}r викон:lв,lоi
t]лади, розпоряДженнями 1'а дор\lченнями голоtsи обласноi та районгlоТ лер;кавtiсrТ
:iлll,ri нiстрацiТ або планOм ксJнтролFс,

За результата,ьцИ рOзглялу матерiалiвr Lцо ьtiстять вiдомостi jlpо пдOi{t.;-iitвt:ii
зрl{в gвосчасного IJиконання доку},1ента абсl llередбаченого Hldп,i {JKpeb,t,jj.O
завl{аFIня' голоtsа' пеtrlшиri заст\,пниК гOловрl, застуiтнLiк}] гOлOви paiitol-i*it.ri'
державноr адмiнiстрацiТ (вiдповiдно дс'l розподi.lrу обов'язкiв) аЬсз KepiBHta:.,:
аПаРаry РаЙОЛНОТ ДеРЖаВНОТ адьriнiсr}заrtiТ дас доручення виконавцятч{ в,:i{л]r.гi;
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r]одаткових заходiВ дjIя ус)iнення rlричин, lц0 можуть з}мовити зрив ts}iкOрiа-ння
документа у визначений TepMiH.

4,7, У разi потреби iндивiду,а.l-тъний строк виконання докуr,{ента може CJyTlT
ilродовжеFIо за обгрунтованиN,I IrрохаЕням виконавLIя. яке г{ода€тъся (;е:;
погсдження з iншип,tiт cTpyKTypHllMIi гliдроз,цiлами безпосеiэеднь{J ttоса,цовiл-i
особi. яка встановила стрOк" Вiдповiдне прохання под&сть ся не пiзнiшrе нiж: за
тlэи робоЧi днi дО закiн.tецНя вс,гановленог0 стрску.

IТри неlаОхtливостi виконаriН я завданНя в устаFlrэв;rенlаЙ теопдilТ i]r{Kot{agelib
i}НОСИТЬ СЛУЖбОВУ- ЗаПИСКУ ilРo ПеРеНесенн.я r:epMiHy з обгрунт-у,t]анням i]pi,iч}.tl-i.
ilt о \/i]e* о)i{ливлюIсть вчасне в иконаЕI{я заtsдання.

fiрогlозицiт rцодtэ продовження TepýliHy виконаIJня документа органу вj]адri
виtцогО рiвнЯ подаютьсЯ за 7 днiв до закiнчення встановленого cTpOIt}/ дsвiдгlовiдного органУ. Якшо TepMiH виконання докуп4ента ]чIеншIий Hi;ir 7 дл-riв - заl день д0 ЕстановленOго строк},.

Гiрогrозицiя щодс) Продовження строку виконання завдань, визначеЕiIсх
верховною Радою Украi'ни або ПрезидеFiтом Украiъи, rцо надiсланi Кабiнетоп,l
IИiнiстlэiв }kраТни' подасться CeKpeTapiary Кабiнеry lиIiнiстрiв }kpaji;rl
вiдповiдалъною за виконання установоrо разо]v з просктом .шиста. адресовани'{
ВiilПОВiДНС КеРiВНИКОВi АГiарату ВерховноТ Ради укра,тни чи керiвниковi офiс,1,
Г{рsзидеНта УкраТНи, :за ciпt днiв дО закiнченНя вс ганоtsjlеrjого c'po}iy.

У разi неможливоотi tsиконанНя розпорядхtень i Дору-+ень гоJiови сэб;lаснi_.,"
ра,йtоrrноТ державнOТ адпсiнiстрацiТ в устанOвлеrтi cTpoKLi виконаIJце}д, ;ra пiзнi:tiе
цi;к за З робочi днi до закiн.tення ВстанOВ.i[еноГо сТрокY, 1]ОДаСТЬся .олOвi .rэбласнс;т" районнот держаtsнот адмiнiстрацiт сJlужбова записка про псренссегi{iri
теlэ,ttiтrl,з обгрунтуванням пl]ичин. що унеможливj]юють вчасЕе i_x в1.1конання.

48, ýокУ}"{енти без за:значення етрOку вi.{конання виконуютьсjя не lтiзнiш*Hixt за з0 ка,]ендарних днiв. frепут,атськi зверненнЯ i запитir гliji;-i_яг.аюr,ь
викоIJаннrо у cTpoKIт, встановленi вiдповiдни]\{и aKTaMpi законодавства.

4q " IнформацiЮ (звiт) прО стаН викоFIаннЯ докуп,rентiв" rЦО ПОДаСТ.lэ*Ё
вiдшовiдtrо до Офiсу Г{резидента УкраТни, Кабiне,r,у N4iHicTpiB }.краТни, irttшttxорганiВ tsикоIlавЧоТ в:rадИ вищогО рiвня, пiдпис,rzс гоJ]Oва районноl" дер;к;rвнсТедмiн iстРацiТ абО керiвниК апаратУ районноТ державноТ а,цмirriс.грацiТ.

50, Зняття з коIrтрол}о документа проводиться на пiдставi писыrдовоГ0 ЗВlТ"',
керэil3цц*u вiДповiДного сТрУкТУрнOго пiдроздiлу, або iншrого докyr*еJ{та, lii{}
лiд,гвердЯtус йогО виконанНя, за пttсЬмовсЮ згодоЮ голо]]и. першjог* ЗаСТУili{i.{tа
ГоJ,ОВ!t' заст5zпникiв Го-цоВИ районноТ Деря(авноТ адмiнiстрашiт (вi;lгзовiлFIо ".it
ро згя одiл 3z о бов' язк iB). KepiBHиKa aпapaT;v районноТ державноТ адм i li i стrлаrдii.
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Органiзацiя розгпяду звернень громадян та шрGведення
осOбистогtl гириЙому гроh{адян

5 i. Районна державна адмiнiстрацiя органiзtэвус в ycTaHOBлeHOh,t,v порядк"';

розrляд :JBepHeHb громадян, гtропозицii'л (заlrваиtенъ), заяв (кгiогttlrёнь!" сi{арг.

ОРганiзацiя розгляду звернець грсма,ця}t, y тсмy чис;li ведення дi"rlоводст tsе т&

ГrРСВеДення особрtстого прlлilомч громадян, покладастьс.я ]Ja вirlдiп
lОК.'У]\4еН]]ообiг--.": розt:цяду зl]еtr]неFiь грс}п/iадяЕ та контролIlэ апара:f}/ paIloHHrlT

держ авfi г*\Т едм iH i стilац ii,

52. Робота зi зверне{,iнямрI громадян веJIетьс_я вiдповiдно д0 Закон1, "Yl,;paTHl;
;<I1po ЗВернення громадян>. Указу 11резидента YkpaTHla вiд 07 .пютого 2{iC8 ]зок]л.
j\Г,r ] 09/2008 кПро першrочергtrвi заходи ш{одо забезпечення реатiзаrlii .Tlr

ГаРаНТУВаННЯ КОнсТитуuiliriого flрава на звер}IенIJя до органiв дер}кавноi' в.цадtr та
СlРГаНiВ мiсцевого самоврядування)), IHcTpyKrriT з дiловодства за зверненFlяl,{лl
{ jЭОМаДЯll ts 0РiаFIаХ державноТ в"шадlл i мiсцевого саft,{оврядуваннrл, 0б'сдiIаннях
ГРОVlаДЯН) На пiдгlрисмствах. iз установах" органiзацiях нсзапеrttно вiд форл,l
ВЛаСНОСi'i. в засобах масовоТ iнформашii,, затвердженоi пос:l]ановоиj i{абiнсl.у
fufiHicTpiB УкралЪи вiд 14 квiтня 1997 рок1, N9 34В (зi змiнами).

5.3. Письшловi пропсlзицiТ, заяви i окаргlа, щ0 надходять дtо 1эайонглi-l;
.Д*РЖаВНОТ адьцiнiстрацiТ. п;зийп,таютъся вiддiлопr доку},{ентообiгу: розг.гrя!lл
ЗВеРrНеЕЬ громадrIн та контролю aпapaly районноТ державноТ адмiнiстрацiТ" }/ "гой

iкe денЬ вiддiЛ ресстру€] ik, зitiйснюс попередлнii1 розг.пяд цrlсьýlових пролозrацiй.
заяв, окарГ грс},4адяН, готчС необхiдгri додатковi rMaTepiil1ll та переi{аэ l,.< i;ii
розг,JlяД головi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, першtоN{_y застугlниковi i,OJioBt{J

зас,гупнИкам гоjIОви райоНноi дерrКавноТ адп,riнiсr,рацiТ (вiдповiдно Jцс розiLi-лдi;i,,,
обов' язк i в), керiвНиков i апарат)/ рагiонноТ лержавн сli адм iHi cTparliT.

Sztr. ВiДПовiдi гlа звер}Iеннrr громалян гOт},lоть структурrтi пiлро:здi;ттt а6<>

аш а,i]а:г раЙонноТ державrIоТ адп,r i Hi страшii .

55. ЗВерrrенЕя громалян розглядаютъся i вирiшltо,гься у r,epMiH не бiлi.пээ
одноГО мiсяtцЯ вiд днЯ ik надхоДiкення. а Ti" якi i{e гI0требують дод.аг,{овt}го
вi4вLtеннЯ, - невiдКладно, але не пiзнirпе п'ят,надцят}{ днlв вizlдня lk огрl.тьсання

якщо ts мiсячнlтl.'i терпliн вирiшtити пt,lр.чrше,чi у звернецнl lли i ai jii,f

НеIчlоЖЛИВ0. го"]Iова, першиЙ заст}тIFIик голови, застчпники голiJви 1зэirtл;зt.*;

державнOТ адtriнiстirацiТ, керiвник апарац/ районноi дер}ItавноТ rадrмiнiс,граllii
вOтановлЮtOть необхiдний TepMiH для I"tого розп-]яд},t лр0 ш0 шrзвiдопi.iiястLся
особi, яка поllала звернення. }Три Llboм)/ зага;tь;+ий TepMiH BilmirшettHя llи,г€lн},.

пUi]уrijених.v зFjернегtнi, не може перевиrцyвати copoKl] п'я,ги днiв.
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ГФи прсlдовженяi T,epMiHv розIпялу зверI{ення вiдповiдальнi BrtKoHaBili
{'0ТУ}оТЬ пpclMilKHy вiдповiдь з обгруlrryва.ння ,{ причин такOго продовження -гii

cTpoKiB надаIIн-я вiдповiдi tTcl оу,г! поруlllеЕого ilлIтаFIня.

У РаЗi Доilушення t]орушень TepMiHiB розluяду звернень, tsиконавецъ itсла{:

С:ТlОКбОв-У Загiиску на iлд'я керiвника- -яке вказане у резоJ]}оrдiТ, iз зазначенгirlill
Il j] и,{ин, якi зум о вl{ли il op)tue н ня терм i H1l р озLцяд1.,

5б. Конт,роль ,з& цGтриманням TepMiHiB розгляду звернень грOfuIа.iiян"

tsСТаНОВлениХ Закоriоьt },'краiЪи <Про зверtrення громадян)). здiйснкlс вiддiir
лt}F+\,{ецтOооlг)/, розгляд,ч звернень гроN4адян та KoHTpOJi}о апараfi1 райоtтноi'
дrlрii{&вноi адruliнiстрацiТ.

57 " Звернення, офоirм;rене без дOтриь{ання вимсг. зазначенilх y cTaTTi 5

ЗаКОНу- YKpaTHlr l<ilpo зверI;ення гроtч{адян)). I1oвepracTbcrl a.BTopoBi .]

ВiДПОвiднип,tи роз'ясi-tенняN4i{ не гliзнiше нiж через 10 днiв BiJ1 дrJ{ рlогql

il.адход}кеЕIlя"

AHоHiMHi звернеlJFiя розгляд1, не iriдлягають.
iiИСьмовi звернення, э, якID{ порул:енi питання, вирirпенlзя якLj}; i-{e

г]аiе;фiитъ лс! повнова}кень раЁ.lонноТ l]epxiaBнoT адмiнiст!аrtiТ. шереси,:iа}Фт,Е,ся i{jifi

рФзгляду за нzulежнiстю до о-Oгану, до к()мпетенцij якого вiдноситься Bll1эitrleH1.1;a

ПИТаННЯ tro r:yTi. У терiиiгт не пiзнiше 5 робочих днiв iз дня на.дхOджеi.tня дз
;за,t"lонноТ деря{авнсТ адмiнiс,Iратiii. про що lтовiдом;iястьг-;я громаля[il4_t{.у" яhillii
iTii"ja.ts звсрt[ення.

РiШеННя rlp0 шаправлення звернеllня за напеяtнiстrо приймають I Li.ilorja,

liерll]иИ за"ступнрrк гOловL]' заст)",пниКи голоtsИ районноТ державнОТ адлtiнiсТРР.rЦiТ
i,вiдгlовiлнО дсi розподi:rУ обов'язкiвл. керiвник апарату районноТ дс,р;каiэноТ
а.дмliнiстраrliТ. Зверне;rня направлЯсться визначеном}' органу ра_]оN4 ,.j

суriповiднипl листONl., у якому мiститься пi]Oхання повiдомити заявнltка шi--1с

[J€з}льтвти розгляду його звеl]нення.
}{е рOзIп-яда}оIься повторнi зверЕенЕя, що були ПРеДМеТОIчi рt-}зi.,ilяl,ц1,, Б

praiToнHiйr д,ержавнil"l адltiнiстрацiТ, iзiд одного i тсlго }к грOмадянiit-iа з l_t,;lt-ioi ":, i

IL]ГL. }i( гlи,fання, якщ0 левtIIе вирiшено пtl c.zTi.

Р!шrення гtро приrIинення розг]lяду таког0 звернеuня пlэlтйьuас i,Oлtiвii

районноi дgржавнОТ адьтiнiстраrдiТ. про лцо ilовiдомляt]ться сlсобi" яка. {lодfu-i;i

зБернен}iя.

58. tslДrДi;I ДОкУМентообiг,1,, J]озг-цяд{ч зtsернень гро}.{алян та контрOлю Bilepa_T,1,

райrэrtьiоТ дерiкавнсi ад:л,liнiстрачiТ заilезl-tе,;}.с органiзаЦiкз роботлt. ilt-lв'я:ан*j' ,.,l

розг"i-{ядоъ,{ :зaпi.tTiB н;; iнфортиацitо вiдпоrзiднс до llригIисiв Закону }rKprilзri <iTl:;,,l

ЛОсl'у1l дt; пy6;litiHoT iнформацiт>.
59, особистий прийопt громадяrr гrроводitтЬ голова, перпllтtт Ззл]iYi{Нi'ii,,

гOлови. засryпцIiКи i-оловИ районноТ деi],каtsноТ адмiнiстраiцiТ, KepiBrii.ll: ai]ilpai.i,



адглiнiс граrliТ згiдно з графiком, який затвердiI1:,/сться

ДеРП]\аВНСТ адмiнiстраrtiТ, оiiриJr}OдI{}о€ться чеi]сз засобl,t

ИаСОвоТ iнфоrзпrацiТ та опуб;тiкову€ться Fiа офirцiл"Iному вебсайтi районноТ
дерiкав} i{}Т адм iH iстрацiТ.

фаdрiк особистого гrрийоплу гроN,{адярl шtiстиi,ь iнформацiкэ fil]о л";,ir:це

лlроведеflня, дl+i та години гrрийомlr
60. tsиiЪнi прIri,iоми гро}ладян

1зайонноТ гlержавноТ адмiнiстраrtiТ.

бi. Вiддiл докуIч{еI-{тообiry," возгляд)/ звернень громадян та контрlэ.гt}о аi]а]]а.г7

РаЙОнноi державноТ адмiнiст,рацiТ ilроводить комплекс}]е виtsчення прс}lтозi,tшii:i.

:jаЯВ i Скарг громадян, шlоквартальltо агtалiзус та узагапьнFос прогtозиt_tiл, Li,tc

tliСтяться в них, розроб"rrяс рекоL{ен.tдацiТ, сгtрямованi FIа усyнеfiня гtl]i4Ljt]1]

виникнення обгрунтованих скарг i за5zвахсень г]]омадян, i(онтролк)с вирiшlеьittя
i]ор-Vшених v них i]IiTal-ib.

62" РОзптlяд звернень гDоNlадян шiод0 надання безоплаl,ноj nepBr.IHHcri

TiPaBoBoT ДоПомогI{, оlэга-нiзацiя особистого rтрийому таких грс,ýiалд}j

ЗДiТ,iСНюiсться вiдповiдно до Закону YKpaTHr.l <I1po безоirлатtrу правOв} допоl\4слг}>l
(зi змitiаrurлr i.

Оцrганiзацiя правового забезшечення дiяльностi
районноТ державноi адрliнiстрац iI

63, l1paBoвe забо:зпеченця дiяльностi palioHHoТ дерiкавноТ адr.iiнiстраr;iТ, а
,гакоiК надання I\4етс)дичноТ та iHrrroT шрактичноi допоплоги :з гiравоtsиХ ll}1r'i}itl:

здiйснкэ+: вiддiЛ з питанЬ правовоl'о забезпеченнЯ аilарац/ ра.йоннкli лерritiгl;зллллi

адп,liнiстралцiТ,

l,зtl" tslДдt;t З питань правового забезпеIiення апарат}, par,-ioHнoТ дерiкавrlоi
ад,мir-iiс,граl_ii.i iliлпорядКоRу€]тьЁЯ керiвниковi аfiаратУ раЙоннсii" дерлкав,чtrТ
;злпаiнiстРацiТ" оirеРагLIвнО - гrrэiовi районноТ державно[ адп,riнiстраiriТ.

{l5. У своТй ,цiяльностi вiд,цiд з ilиташь правOвого :забезтlечення }iе]]"/{]]ьfя
Корtстtтт.zцiстО УкраТни' закоЕtамi.{ }rкраТни, актамИ ПрезидеНта Уkраiни. BepK*BHr.-rT

РаЬШ УКРаТНИ" Кабiне'ry MirricTpiB }kpaTHll, ллiнiстерств та iнrших цЁнтрii,ti:jзi.,r:i
оргаtliВ Bt{KoHaB.{oT в;rади, ци14 Решtаментом, f]остаIlоВою Кабiяету }r4iнiс.гlэiлl

YKpar'HrT Bi,it 26 лIlс:OпаДа 2008 poKy.}i"l i040 <<Про затверд}кення _]агалъно;,сl
по_гlоженНя llpo tоридичн5, сл.чжбу плir;iстерства" iншого орган)/ викOнавLIоТ вJiзд,и.
j{OFl;,к;tвЕOго ltiдприсмства, устаriови та органiзацiii> {iз зtиlн*rлtil:,.

ijозIl,Ji]яДжен1-Iяь{И та дор)"че}]FIя]!{И гоJовИ обласноl хе pai.ioHHоT лер;чtавгIсi
:rДЬ;il+iС'ilЗаЦiТ. наказами KepiBHl.tKa алараry parloHHoT держав}{оТ едмiнi,::iр.;:iлi'i..

керlвi]ицтвOм районноi лержlавноТ

1-1
II

аДl,tiнiстрачiТ зп,iл'rснюrотьоя вiдповiдно до графiка, затБер,ц,кен0l-о i-,ojlcfiL:,ft}
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if,оложенняý,f про вiддiл з 1]итань правового забезпечення а{Iарач, jJr,BiBcbKoi
районно i державI{оТ адмi Hi стр.аuii"

З IIитанЬ органiзаuiТ та ]lроведе}{ня правовоТ роботи вiддtiл з tтIif,.af]L-,
пpaBoBol,o забезпечення керустъся актап.{и ý4iHicTepcTвa юстицiТ -vкраiЪи,

66, OcHoBilиM'{ завданняМи вiддi-цУ з прттань i]paBoBo.o забезпе.тення *пара]ч
райiон ноТ дер}r..авноi адмiнiстт-.ацiТ с :

- i]paBoBe забезпечецнЯ дiiяльностi ]эайонноТ лержавI{оТ адrrдiнiстраrliТ \Г;t
ОРГаНiЗаЛiЯ ПРаВОВОi РОбОТИ- СПРЯМованоТ на правLrльне заст,Oсування" H'.yx?ij]b.i{)
.цсдеl]хtаljня l,ii запобiгання невиконанFiЮ вi]моГ aKTiB заксFIодавс.г.Jа. iцrпiTll
iiOрý,{ативниХ докуълегiтiв районноi' держаl}ноТ адмiнiстраuiТ iT керiвнlrц.Гijсý,,i.
струidт}рiiими гliдроздiлами. fllaPaToм та посадовими особами {эал-iонноТ дешlкавп,*r.
адмiнiстlэацii пiд час виконання покJ]адених на fiих завданi, i функiiiон:Jльнjлх
сlбов'язкiв:

- пiдготовка lнформацiйних. jloBiдKoB;.1x та iнrпlrх iиаr-ерiалiв :t ilиTai.i,L
засто сува на-я законодавства;

- предсТав.]lеt{нЯ irTTepeciB IсловLI ;lайонноi. державнОТ адптiнit.ГРаijiТ,
iэайонноТ державнОТ адьтiнiСлРацiТ та ll стр}iкryрНих пiдрОздiлiв _ч с:з.iлах y-cix
iнст,анцili та iнrциХ органаХ владИ пiд час розгпяд},правових питань або сiтоiэiв.

67. ВiдповiднО дО ПО}LЦаДеНLlХ завданЬ вiддi;i з питаЕь правов{:}го
забезпеченяя airapary районноi державноТ адмiнiстраuiТ;

- обэiанiЗt)В\,'С Tit бере участь у забезtrе.rеннi реатiзаuiТ державF;lоi. пllaBoBrrl
гlолiтики- правиj]ьногО застосl}/ваннЯ законодавства в районнiтi деiэ;,rtавнii'-t
алl"liнiстрацiТ та iT струкl,у,рних triлроздi;rах, псдаС керiвниrlтвY прOг{iiзltltiТ ЩОд0
вирлшен н,я правових ilитань;

- РОЗРОбЛЯС 1'е беРе УЧаСтЬ .Y розробленнi проектiв розпOрr,{д/кень та дi_lруLtеIii
головI,I paliaHHoT держа,вноi адпtiнiстрашii, наказiв KepiBHrTKa апарату раl-r-оннгli
.]lepж riBI] оТ адм i нiстрац i i";

- здiilснЮс правовУ експертиз}' llpocKTiB рOзпоряджеi:iь Го.l-iОl]tr{ раiiоr;поiдеD]кавноТ адпtiнiстрацii'. гOт,уС висноlJifl.t \1 разi iX невiдгtовiдносгi a*la\i
закi}нодавства ты'абц ftодаС прtlпозишiл rцOдо прив€леннЯ таклfХ пlэосктiв .\.ВiДtТОВiЛНiСТЬ Дt'l ВИМОГ 1{ИННОГо законOдавства" пOгоджyс (вiзус) ik за наявностj
в iз к,ер iBl;иKiB заiнтересоваI-1их струк I)pHllx п.iдроздiлi в ;

- Г{РОЕОД!iТЪ ГеНДеРНО-ilРаi}оВУ експертизу проr:ктiв розпорядiкЁнъ гоJl{_.!]i]
районноr дерItаtsнOТ адмiнiстрацiт нормативно-правового Xa1]a*Tei]li, |з!}
jfе:]!ДlЬТаТаIi,{I] якоТ Го,г}"Ё] висновк}с з,з, фор,rлою, iцо визначена }Зсi.lя,-lко.il
гlровсдеf{ня ге}{д€рно-г}равоtsоТ експертизи) затвердЖениМ пOcTaFioBoHr }iабiнегr,
\4iHicTpiB Украrли вiд 28 JrистOпада 20l8 рокз, ЛЪ 997;

* гiрсводить аFtтI,{дискримiнацiйну експертрlзу прссктiв розпс}рядjlir]ijь ]-i.)jicý}i
_районнот державноl' a;rMiHicTpaцiT норм'тIrвно-праБсвог* кацакГ,Jру э :зiэ
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результатами якоТ готуе висновки за форп4ою, вI{значеною Г{орялкоil{ провсдення
ОРГаНаh/tи врtконавчоТ владr,{ антидискриliдiнацiйноТ експер,гllзr.{ псоскт:iв
нсрмативно-правових aKTiB, затверliжениlчI постановою Кабirrету I.ч{iнiстрi;з
YKPeTHiT ВiД З0 СiЧНЯ 2{)1З рок_у ЛЪ б1 <Гfuтання ITfiolJеlcHH;1
а}iтидискримiнацiйнот експертизи те гJэомадоькот антиijискрilrуiiнаriлliно1
€ксriертизи проектiв нормативно-правових aKTiB>i;

- перегляда€ разоN{ зi структурципдИ пiдроздiлами районlrоТ державнсiТ
алiл,tiнiстlэашiт розпорядя{ення голови районнот державнот адцмiнiстрашiт т,а iнrлl
докуь4енТи з питаНЬ, ЩО HaJie]KaTb до йоr,сl комflетеНцii, З п,lетоЮ rlривt]деНшя Тк 1'.вiitповiднiсть до вимог законодавства, IIодас вiдповiднi пропозитtiт ro-rtoBi
район ноТ державноТ адмiнiстрацi Т;

- органiзовус роботу, пов'язану з укJтадення]\,I договорrв (KoHTpaKTiB), бес*
iiчэсrЬ }' ]x пiдготовцi та здiйсненнi заходiв, сшрямован{.{х Еlа викOнаF{}jя
логовiрнИх зобов'Язань, забезпечЗr€ зах}l0т майнових прав i законнLtх iHTepeciв
районноТ державнОТ адмiнiсТрацiТ, а такоя( погодяiус (вiзуе) г{росктli договорiв зir
наявностi погодження (вiзи) керiвникiв заiн,гересованих структурних пiдроз;{i;iiв;

- органiзовус судово-позовну роботу, здiilснюс контроль за iт прсlведенняý];
- ана,чiзУс матерiали, шIо надiйшли вiд правоохоронrtlтх i кон]роп}оiочil,}i

с:рганiв, результати позовноТ роботи:
- сirрияс правилы{ое{у застOсуiзанню aKTiB законолавства гrро лраrIю;
- здiltснюс заходи. спрямованi на пiдвиrпенt*я 1эiвня xrpз-BOBItx :jнаttъ

lr]зацiвнi,iкiв районноТ деряtавноТ адпriнiстрацii та ТТ структурних lriлроздiлiв:
: забезпеч5zс в установJIено]\{у порядку fiредставленFIя iHTepeciB голФl]l{

trэа.liоннот ;з,еР}К€ltsНоТ адмiнiстрацiТ, районнот державноТ адмiнiстрацir та Ji
{rxpykTypнlrx пiдроздiлiв у судах та iнших органах;

- Готус iнформацiйнi. довiдковi та iншi матерiа-liи з пI4та}tъ з&c',-ocl/B:iýlilt
законодавства;

- в,{значас розпоряд}кення голIови райогrноi' держаtsнол адртiнiс,гоаriiТ. яri!
ыосятЬ нор1\,IатиВно-правоВий хараКтер та пiдлягаЮть державнiЙ iэс:сстраtдiТ 1,
ЗахiдноМу liriiкрегiонапьнсМу управлiннi MiHicTepcTBa rостицiТ (м. .iibBiB);

- нада€ безоплатнУ первиннУ правовY дOпоN{огу- rромадянам. зj{iлiснюr._
розгляд звернень, заяв, скарц пропозицiй, запитiв.

- бере yLIacTb у засiданнях KoMicil:i, робочих Iруп тощо" нааадаr; та irirtrllb
ЗаХОl]аХ ПiД ЧаС ОбГОВОРеННЯ ГII,IТань, якi е,{ають вiдношення iic rlрзiзt-ifзоi-,t.:
забезпеченнЯ роботИ paliorrHoT державнОТ aiTntiHicTpaцiT .т.а i,i сллзYкт,\,рi-{itx
lriдр*:цiлiв;

- fiада€ [4етодичну допоý{Oгч праltiвникам апараry районноi деllка,зноТ
адьl;нiсграцiТ та керiвникаМ структурниХ гliдроздiлiв районноТ дер;*tавt:*Т
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адмiнiстрацiТ ш{одо правиJlьного застосування норм законодаRства пiл ,{ia.c

вL{конаiiня покцадених F{а Hi4x завдань i функtliональних обов'язкiв,
- ,з& ýOрyче[lняNl керiвництва par:toHHoТ дерхtавноТ адмiнiст,рацiТ вlr;чсiзус iнш;i

ЗаВjdаННЯ rЦс}Д0 правового забезпе.tення дiяльностi par-rorrHoi i:r,trlжавlз*i

алrпiвi страцii та iT с трl,ктурних пiдро злiл iB,

Консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органио
служби i KoMicii районноi державноТ адмiнiстрацiТ

,а8. Для сtлрияцня здiГiсненню lloBнoвaжeнb районноi' .lлеlэ;г;авяоТ

адмiнiстрацiТ голова cTBopioc ltоFIс},ль,l,ат,ивнi, дорадчi та iHrпi дополtiiкrii rэрганrt

q,pa;tr. колегiТ, робочi групи тоrцо), слзrц5, та KoMiciT, l]авiiанrтя, ф_ункцii ;-i;

IiеРсOiiаlьниЙ ск.цед таких орг,анiв визнача€ i,оJIоRа 1эaiioHHcll деi;;кавtr,-.ii

алlо,iiнiстрацiТ" Рilцення зазначених органiв офорплляrоться 1l0отокOлаf,/ti;l.

69. З li,Ifr,гою забезгiечення участ; !то]\,1адян в управлirrнi :]ep;KaBнi:iý,iiJ

cilpatsar\{}{ п]]i{ par-torlHiй церлкавнiй алмirriстрацiТ угворlо€тъся громадська рала
вiдtтовiднo д0 llостанови Кабiнету Мir+iс:грiв Украiни Bi;l 0З .пt];тоlлада 2t,Эit; poi;,)/

К 996 llПpcl забезпечення .ччтастi грOмадськостi ), формуваннi ,la 
реалiз;з.uiТ

дер}кавFrоТ поliiтl.tки> (зi змirrамIд).

7fi, fiля \/згLrд}кеного рOзгляду tIитань, що т{rцtежать до ко\{шетеrrцлТ ралiсзнiiоТ
jlepЖaвHoТ адr,iiнiстрацiТ, ,га сlбговореннrt найваrюtивiшлtх наlлряп,iiв il' дiя"цьнос:тi

}lТЕорк)Сться Кtrлегiя paliorrHoT дерхсавноТ алмiнiстраuiТ (напzuлi - Ко:rегiя) 1, сшt;-эiti

головЙ районноТ державtIоТ адмiнiстраuiТ (голова. IiолегiТ), i{ерl]Ji}го засlryлнйКа
гФлови paiioHHоT J-tержавнсТ адшriнiстрацiТ, застyiтнрtкiв го.пови pat"toHHoT дер;я;tвiitl]
ЭЦмiнiс'грачiТ. керiR}{ика atlapaT\' районясlТ дер}кавЕiоi' адмiнiстраriii, KepriBHl,;TtiB

СТРукТУрнrrх гliдроздiлiв районноТ деряiавноi' адмiнiстрацii, а Taкc]iii керiвlэиl<ii*
TepltTopiajxbHиx органiв ntiHicTepcTB. itlших центральriих орга,чiв BlaKoHalз,-rt;i

B.iiaiiIt" rlОсаДоtsих. осiб органiв мiсцевого самOврядування {за згодоtсj.

,{О с:клад}' Ко;lег,л.i за лропозltцiсю гро]uадських органiзацiй. тRlf,рчих гili;iо;i,
цiДп'rэi,lсiис'{в. }{a},Kоtirtx yотаFIов та iнrпих органiзацiй мояtуть бути вклю"теt;i 1,t

прс.lс гавI-Iltки" 
ъý

Кiлькiсгlltй та персOнальни}"I сrdлад Fiоrlегil'районноТ державi{оi адиirriсз-i;аrtli
в и зf{ ач ас-гься г()лOвото районнсl i державнt lT адм i н i страцiТ.

7l . Органiзацiйною формtltо роботи Ко;-rегiТ с засiдення. Ilерiодlrцвлс r;,

1-IрOвелеtiня засi,цань Ко;тегiТ визIJача€ться iT головOю,
-i2,'ЗаСiдагlня КолегiТ веде il гi,lлова" а у разi його вiлсутносr i * особа,, на ,jк)l

fiОКЛаДеНо вIlкс!наF{ня обов'я_lкiв голови районгло[ дерэкавноТ адtпtirIiстiэаlir1.

ЗаСiДаНня КодегiТ провOдlIться ;v разi, колrI у ньо]\,t.y беруть учес]ь не ]\iтel,Iij]c

Hiяc двi TpeTI,tHи зага,чьноТ Ki:tbKocTi ч.:rrеrсiв Ko-1ieгil"
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7З. Рiшенця КолегiТ приl"rмасться вiдкрити}л голосуванням бiльrтзiсз,ю гслосliв
ПpИe,riTFiix на засiданнi .тлеiliв i;.о.пегiТ. 'У 

разi рiвного розполi.шу голirrсiп
ВИРiшrальни}л с голос гOловуючогсl. В окреIdих випадках за рiшrенняýt гOлOF*,кjа{огl]

lч4 ожu, бу,тш засто coBal{a прlо r 1ед}р а,гаец4 но го гол0 суван ня.
з а результатаfulи зас iда.ння {tолегi i сlфоршtлястъся ilро.гокол.
Рiш;ення ItолегiТ пiдгiис./с гоJlова Колегii" а в разi вiдсутrrос,гi -- вlrкоrlуýач

Г;бОв'язкjв голOtsи, голов},точrtй на засiданнi КолегiТ. Рiшення КолегiТ,та дсrвiдксiвi
l,,taTepia,'tli с невiд'с-пtноло частиноlю rjpoToкLljl}-. Рiшенttя КсlлегiТ h{ак,гь слiГл

б;iанк, дат.ч прi.rйняття та peccтpar{ip"iHrIy'r ноп{ер.

За резулътатаiчii засiдання КолегiТ гслова може дават1{ дор}ft]ення, якi
зазначаtоться v протOко-пi ,га офорrчrляIоться на вiдповiднолtу бланку.

РiiТiеНгrя КолегiТ, як праi]и.]]о, реа-тiзоtsуються шляхом вtiдання рi}зl]оIJяi1r+,:ен1
fr б о до;lr..,{ gýь г,о j-]oBil районноТ лерж авноТ алмiнi стtriацiТ.

РiШеНrтя КолегiТ з органiзацiйних, ffрOцедурних i контрольнrjх пи:гijчъ
ЕносятьLlя до г{ротокол}/ засiда-ння (без *идання розпорялження чi.i дор)л{еёня
|сJ]Oви районнr:Т державноТ адмiнiстрацi;'),

7't. ВiДДiЛ Управ;riнrrя персоналOх{ та органiзацiйноТ роботr.l апарату iэаlYitэннпi
;iеРЖа-ВНОi аДмii+iстрацiТ здiriснюс органiзаtliйне забезпечеiiня за.сiдаl+ь ltо_цегil'тit
;lpoBoJ]l,{Tb технiчний запl.tс i протоколювання засiдань Колеl,il,

"i5. У СВГlТr-l роботi }rодегiя райоенtrТ державнOТ адь,liнiс,граrдii itер\,€,iьi]rr

Зага-,lьнlзNl пi}л(]женняiи 11РО КО;-lсгiю центраjiьного органY BpIKoHaB{tс,T в;;ацп i

t icli*Bo? Дер}ItавноТ адмiнiстрацiТ. затверджениL,{ ilостановокэ Кабiнет.,, fo{iнicTpiB
]ъ/г:оаiЪИ вi.ц $2 iковтнЯ 200З poK,\,fuq 1569. llоЛоження\,t про Ко:tегiю райтолiнr-li'
дер;к аtsilоТ едllt i ;l лстрацi i .ге 

циIt,i Регламен.гом.

ГIорядок пiлr,отовки та проведення нарад

!t}" 1олова, перtпиЙ засryпниК l-олови, засryп}iикИ гOловI4 рай*нгliэ;'
jliip..d'aвHoT адмiнiСтраuiТ. KepiBHlrK апарату районноi дер}кавнOТ алмiнiстрачi1'"
керiвники стрjvкт},рних пiдроздiлiв районнот державнот адп,riнiстраttiт шрrэвоi{я{.ь
i.iарадi,i :_1 ц4етсliо i]]-1е-t]а-,гивНог0 розIпяду та вирiшегtня ilитань. IIIo нале){с;rr-ь ,it+ j.-]t

чý

КОlЦПеТеНЦiТ.

{fuaH проведенi{я нарад].l затверц}кус вiдlтовiJtна посадова сlсоба т& tJh]зi]ёLi;ji

С с: tl бrr,, в i дlэов iда.чьн)i за веден ня пpoтo KoJly н арад и.
V1" Opl анiзатttяr гIровеле{iня {{арад ,v гсловр{ paliorlнclT дtei]}i(aBili,li

адlдiнiо,rрацiТ. trершог,о застYIIника гоjIови. заступникiв голс}влi гzrricнH,*ri

Дер\iкаi]нОТ адiиiнiСтраlliТ. KepiBlrrTKa апарiýЧ pal"roHHo!' ijep}KaBHOi адlчtiнiсз,ilаrl!i'
fiОКj]еДа.€.]ться нэ апараТ або вiдповiднi с]рчкlYрнi гiiдроз:"1iли iэайоннсТ j{gLlltlaвl;l:'i
адlлдi Hi стп ацiТ зал еэкн о вiд ilред\.tетy н apallll.
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Порядок денний, аналiтичнi довiдки лро стен справ та обгруiлтчвання
причини внесення питання на розгJlяд надсилаються учасникам нарадki I{e

ттiзнirrrе аiхt за i]дин ,цень до проведення наради, а з додаткових (позагt.шаrtовl,;х)

ци,пань подаються у деI]ь проведення Idаради.

Прийнятi i-ta нарадах рir_r:ення оформляrоться протокслап,lи не пiзнiшэf, tgi;b: .,

,r,риценний строк. У протоttолi зазначаються прiзвиrца та iнiцiали rlосадOвlтх ecii5,

якi брали участь зz нарадi" гIитаLIня, щ0 розглядалися, i прийнятi за резl,тьтirтамi]
розгляду рiшrення. 11ротоко-ч наl]еди rтiдписllс головуючий Tar вiзуо; осOба, яка

Bejla прOTOKori.

За рез\,.]iьтатап/Iи розгляду питань не нарадi е{ожуть в}{/{аtsагI4L]ri ij

}/cTaнc)Bлeнoмy t{орядку розпорядження або дорyченЕя гoj]OBи 1raiioHHoj'

Дерrкавi{оТ а:fмiнiст,рацiТ, доручення першого заступнI4ка гслоtsр{, :застзrпнiакiв

гО;-lови раЙонноТ державноТ адмiнiстрацiТ, накази та дOручення KepiBHBIKa апара;1/

naiioHrroT дер)iiавноi адмiнiстраriiТ.

78. ilpaBo офiшiйно повiдомлятлt засобffiчI м&совоТ iнформа"цiТ гiро лiоря,,lir}}ч

цегtнlt;1 i пiдсуп,rкl.r розгпяlIу llитань на нарадах мас у1-Iовноважеяаl го-цовоIо

1эайонноТ дерiкавноТ адмiнir:трацiТ посадсва особа"

Шорядок внесенцr{ та розrlпяду про€ктiв розпоряджень
го.lIови ;эайонноI державнол адпriнiстрацiТ

?9, ['олова районноТ державноТ адллiнiстра-цiТ ts межах cBorx повноваll{еýь г!i]

Bl,iidoIIaHHя Консти,ryцiТ УкраТни, законiв Уkраiнll, aKTiB Президента УkрrаТl;и.

KaбiHery MiHicrpiB YKpaTHil, MiHicTepcTB та iнших центральник органiв
ijик.;lIаRl{оi в;lалрt, Rласни)i i делегованих IioBHoBa}KeHb видас розпOряд}кенНя.

80. Проскти j]озfiоряджень го-]]овIt районноТ державноТ адмiнi*т,раrliТ

iттала"rli - пpocкTir розпоряджень) готуiоть 0трукт}"рнi пiдроздi.]]и. af{apaj pal*toHHtlT

ДеРl;,IiаВНоТ адшriнiстрачiТ. а також територiальнi 0рга.ни центра,пьнiit орг.iijiв
викiiЁlавчоТ влади.

У' ра:зi hолLi розроблення прOекту Ё}озпоряднtення дOруrlеiiо ii:iлt,к:сli,.;

t]Тi]YКТурниvr пiдроздiлап4 районноТ державноТ адмiнiстраr:ii чрr iT апара,r1, або
-it;lЛОьлу оогану: головни}л розirобникоil,{ t] викO}iавеi{ь, заз}]аченлtй flерlлил,1"

8i. 11роскти розпоряджень пiллягаю,г,ь обов'_язковоýl)" iiогс;_,]],}iЁi{rl}0 i.l

ЗаiНтересоtsаними структурI{ип{lj rзiдрсlздiлами раI-{онноi ,церхсавноТ aдL,qiEicTpariil,
а в разi lлотtrэеби - з iHtitlaпlи орl,анаN,Iи.

Ъ' разi ко.ци fiроскг розцOрядження cTocyeTbc}l розвI,{тку кr:,t-tь,;ретl,;оl

З;.!,iriНiС'гl]аТ!1l]t{tl-l]Ёlli,лторiашьноТ одинttцi або irlTepeciB crrcpeluoT ,r ериторiа,rjьЕ]t ji
i'рсь{адl,i" ,такир.i }ipoCKT FIалсиj-iастI]ся вiдповл,шноьт1, 0ргану мiсш.евс,гс

с ai\4 Oврriдуваrrня для розLцядY та вн е сеFJня гiропо зиш iй "
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I'оловний рсзробнитi самостiйцо визначас зацiкавленi cTpyкTypi{i пiдро:здi:iлл

районшоТ дер}ltавноТ адмiнiстрацii. аirарату та iншi органи, вих{}дячIi зi эп,lii:ц,

о сн 0 в н L{x поJ,ояiен ь [jpoCKTy ро зr] орядженl Iя 
"

i Ьловний розробниь- органiзовус, спрямовус та кOордин},с: poбci-r1,,

зацiкавлiених cTpyKTypHlIx пiдр,оздiлiв районноТ державнсэТ адпцiнiстрашiТ" a]lapar}l
,j a iншlлх органiв з розвобл€ння гlроскту розпорядження, i]яtивае tspx'{epil;]iJ);

за,хсдiв дл-q tsрег}.лrовання 1эозбiжностейl у l.x позицiях rцодс.r про€iýI,.
jjозmорядiкення (проводтrrь коFIс}/льтацiТ, узI,одяtувальнi наради. робочi зliст,"рli.лl

тоrцо,}" отрим},€] вiдЕ Hr,tx iнфорь,lаrriйно-анаlri,гичнi та iHrцi необхiднi i,TaTepia,li,l"

82. Проскти розЕоряджiень riогоджують кеtrзiвtlики струк]урних пiд-lэозд]:-rig

Tii рrпftр?т1, раЙонноТ дерrкавноi адмiнiст,раuiТ. iнulrTx opl,aHiB (якшо реапiзаriiя
прсскт} розпоряд)ttення стосyсться Тх дiя.lrьrtостi), застyг{нllкli голови iгзiдгirзвiдно
д0 р{}згrсдiлу обов'язкiв), кеlэiвник аilаратr, patitlHHoi деi]}iiавIrоi адчliнiсr,рацii
]iJJTя)iOM вiзуванrтя ilаперOвого та еJ-lектронног0 примiрникiв. ГI,1эи t{bОý{i

:1з_зна'{асться пссада., iнiцiа,.lи i пвiзвr,Iще особIi. яка вiзус l]ро€!tт pозt{oprriiiii:exiнi1.

а Taкo}k дата вiзування.
Проскти розпOрядхiень. якi розрсrбляються на tsиконаFtiя aKiie

Законодавстtsа. указiв, розfiоряд/кLlнь та. доррень ГIрезиденIе YKpaTHta, дсr}.iчсл]ь
Преrа'сiэ-мiнiстра УкраТни, поголжук)ться структ),рними пiдулоздiлаьttt paiioHi-icT

ДеР}liаВноТ адмiнiстращiТ не гtiзнiше яастчilнtrго робочого дня пiс_ця i,ч lодал;tt;s

{,олUзн и пI ро зробн иItоil,! "

Я*шо зацiкав_ltел+i с:тру,кryрнi пiдроздiли районноТ дер)rtаRноТ адlдilзigтраllii'.
а.параi,,r, та iHrT:i органи i{e висловили своеТ позицiТ щод0 про€к1) розfiOрядr,iiеt{ня

}' stlзначениЙ гOловнrlм розробником TepMiH, текрtЙ проскт вtsажас,l ьсп
] jLrгодiкениц,t без заува}кень.

За резутьтатами погодження lloocкlry рOзпоряд}кення гоjlовниь{ ,оозробн;акотчl
ГОТYaТЬся довiдка про г{огодiкення {dоdrsmок 4), у- якiй зазнача}оться заiliкttвлеiti
{l,гll\/K,.yr:lii пiдрозДiлir paiioHr+oТ дерЖавноТ адл"лiнiстРацiТ, апаРаrу,, iHiпt О1]}'r,ilL'l.
riIn"

п{jгодили црссrст розпорял}{ення без заува,жень;

irИсJ]овиjlи зауваження та. г,рспозI4t{il', вlэаховаi;i го.цовiтипл розроtiнtiкоý{:
ВиgЛовили зачваження ,та пропозицii', нс BpaxOBaHi гсrлr;ýrtиirд роз;lобril.t;,лrш;
lte висjIовlrлl,t cBclcT лозицi? rцодо fiрOскц/ рсзпорядженtlя.
Довiдlса пр0 ItrOгоý}кь,ння \,{oxie не готчвагись }, разi, ltоли fiро€кт

"r-iL'!З|i{]рядження с,i,Oсусться кадрових, сtргаl+iзацiйних (внутlэiллнгt; fiитаяь
,til;льноотi районноi'дерrкавноi адмiнiстрацiТ" а Taкo}t у Еи{lадках, iKo.\},T KepiBяrlrclt
,iаlдlкавле}iих струкгурнлiх iliдрtlздil-liв, апарат\, вiзукlтг, шроект розгfоряд?к;}}iнý.
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8З. Оригiна,чИ докуменТiв погодrкення проскry розпорядЖеI{ня збсрiгаються
}' вiддiлi докуменТообiгу. розглядУ зверненЬ громадяН та контролЮ аПаРаТ)-

районнот державнот адмiнiстрашiт. а ik копiт __ в архiвних спраRах голоRного
ýозlзсбi+ика"

Е4. У разi наяВнос,тi неврегулЬоваtlих розбiжноотей у.позицiях за1{iкавлеtttl,ч
струкэ-уi]них пiдрозлiлiв районнrэТ i{ержавнOТ адпцiнiстрацiТ, аг{арат:i ia iнliзlз:t
c;pT,aHiB rцодо проскту розпорядження, головций розробник оформляс lk у виглiялi
fiРОТСКOПУ УЗГОДЖеННЯ ПОЗИЦiil (ОООаmок 5), якирr:l пiдплIсус керiвник 0Tp)iKTypHo].(-\
пiдроздiлУ районноi- державноi адмiнiстрацiТ, апарату, iншого орган}. lдо {,

голOвниN{ розробником "

85. _iЪловниЙ розробниК готYС шOяс]нювальнУ записry ло rч]оскт:i
розпсвяДженнЯ (dоОаtпоК б), ш0 rIовинI{а мiститl.t необхiдrri розрах-/Itt(i,I"
обгрчнтУваннЯ i прогноЗи соцiа,тьно-економiчних та iнших резупьтатiв реа;iзаlдil.
ВИlff&I-iОГО РОЗШОРЯДЖеННЯ, ýО Г{OЯСНЕОВаJIьноТ записки у разi tтотребиl &lt]rti},Iъ
додаватися iнфорп,rацiйно-довiдковi матерiа-чи (таблrицi, графiки тоrцо). Загыlьi+lлй
обсяг 1-Iояснювацьнот записки не llовинен перевищувати чотирьох арк)l1цig.

Пояснюва,тьна запrIска не пода€ться до просктiв розпоряджеiJь з питаI{ь
внесення змiн ло складу копtiсiй, робочих груп або з iншrих органiзацiйнiа>l.
кадрових питань.

Подання пояснrовальноТ записки до fipoCKTiB розлорядiкень нOрь4ативt{ого
,{арактеру; -i/ ТОе{у чис]тi рег\,]iятоi]lтttх atcTiB. с обов'яЗкоВlIlчI.

8б, У iэазi коли i]pOCKT розпорядt)кеFIаЯ тягне за ообою зплiнrт або доповненi{-q
до iнтлих- розпоряджень, TaKi змiнtt або доповнення включаються в текст проскч/
або подаються У виглядi гiроскry окремого розпсрядження одночасно з og;1otsHll}.t
просктOм. До таких просктiв розпоряджень додасться гlорiвняльна тасiллtця
idooctпloK 7), у якiй зазначаються положенЕя (норпrи) розпорядження. li{CI {:
i]t{ННl{1{"{И' а такоЖ пропозиЦiТ стосовно вик_цадення ik у HoBir-T Редакi:iТ.

8,7, }i разi проведення пу-блiчного обговоirення llPOCItTJ- розi]оряд,,кеН)'-ý
го,lтовний розробниIt вносить його разом з довiдкою, в якiй зазначаiO,гься сiсоб;i,
що були за,тученi дсr таксго обговорення, його результати, а також рiшення rдодi}
врахування пропозиrцiй чlr обгрунтування i:t вiдхилення загацом або частково,

88, Проскт розпоряд){tення iз соцiачьно-економi.tних 
"й"urr", 

як правидg. п,iаi-,]

t]стугIri},, частинy (преамбулу), в якiй наводяться результатlr аналiзу cTaFry c:llpa5 i
iiри{{иЕlи виникнення недолiкiв у розв'язаннi вiлгrовiднlтх шроб.lrе,п,,t, tsизначас1ъся
мета виJjаЕня розпоряд}кення.

Г{рсlскти розпоряДiкенЬ з пI4 тань sol ti rlцьнO-економi.tного
разi потреби попередньо обговорюються на засiданнях
]trержавноТ адмiнiстрацiТ.

розвитку paii t],чi,, .,u

Коl-тегiТ iэаiiоtтноi.'
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не досягtlення y t{аiiкOротпJий ,герlчIiн визначеноi tteTpl та пцiстirти, у uазi гlотlэебiт"

llерепlк викOнавцlв r терfuIlни виконан}{я завдань,
90" У просктi розпоряд}tення мояt_yть гtерелбачаr,ися, у разi шсtтребri,

проruiiжнi контрольнi :ерпriни iнформування palroHHoT лер}кавноТ адiitiнiс,г]заriil

прсi 
"riд 

виконання встановлених завдань.
q 1 . lr/ разi рtlзроблення rlpocкTy розпорядlttеиня, який мас ознак_?i

рег:/ляторнФго а{iта, головниir розробник п}]ово;fить аналiз йогtl рег5тIя"l0рн(li,{)
в{l.цив\/ вiдttовiдно дс в{.Iп,fог Закон,ч УкраТни <l-ipo засадл{ державнOТ рогуiтяторгlг_li
по;riтlтки у сф;,рi г,осподарськоТ дiяльностi>> за МетодикOю провеltеl{ня ана,тiзч
вrr"пиву рсгуляторного акта, затвердженою iIocTaHoBolo Кабiнету },{iHicTpiз
УкраiЪи вiд 1 1 березня 2аа4 року }Jb 308 (зi змiнами)"

Головний розробник разом з пtr]осктOп,{ рOзпоряд;ltення, яtкtlйi ]\iac озiiакr,i

lDег]/ляторного акта, подас:

когiiю рirilення /{ерхсавноТ рег1,1пя,горнtлТ сл_икбrа УkраТгii,t ]1ро l,;iгlгл,'

поi-од_тtення:

копitо повiдомлення про оприлюднення ilpocк|v.
92. Х-liдго,т,овлений проскт розпорядження вiзуе керiвник оoгa-H)i. iiio t]

io.11OBHI,IM iэозробникtlм. Г{роскт розпоряд)itенt]я вноситъся l,олlовi раЙеняlr'i'
-1еjЗ}КаВнОТ адмiнiстрацiТ разоп,I зi службовоrо запр{ско}с irlаоа;,lэол, 8) ]]i_.,

в iдповi:lниlч{и j{oK!fuieHTaMи.

ГоловниЁ.t розробник пiд час вiзування проскry розпоряд]кенн5i гсJ]Oвl{

РаЙОннОТ Деjэ"{авнсi адмiнiст,оацiТ ilроставJlяс напис <Гiiдляга.с,яt lri;lляг;i.
О fi Pi I JI}O;'JH еtiНЮ)) .

9З. За ДС}рученняп.t гOловIi. llершrого засryпника lоловi.I, застуЕнriкi]J гоrlФiiл.t

РаЙОнноТ державноТ адрriнiстрацii (вiдt,ловiдно до розполiл1; обов'язкiв; r,iiI

КеiЭiВника апараry раЙонноТ державноТ адмiнiстра.цiТ опDацьовання Rнесен0],с, на

р.J:]|jlяд гtрOскlу розflорядження проводиться IJ апарагi районнtзТ ,деlэхса"чн:.;;'

адл,лiнiстрацiТ, де здiйснюсться редагування його,т.ексry.

TepruliH опрацювання fiроскT розiIоря/{ження в alTapaTi trэайtэнн*l, дернtавr;iii
аl{иiнiстtrlацiТ не повtlнен перевиtцувати i 5 робочих днiв,

У разi ilо'греби зzL]начений TepMiH N4о}Itе б"vTli продовж_ено за tэбгрулil,ова}irl}{

гiро;tанняý4 посадовот о ссrби апарату районнот державноi адмiнiстраuiт.
}ТРОСКз'роЗпоряджеЕня, який завiзували KepiBHtTKи структ}рFrрIý пr.i1рсl::jl,лiri

Pa1-1oHHt.''? ДерЖавiIOТ адмiнiстрацii', апараlу районноТ держаj]ноТ адмiнiстраuiТ, як;

ЗДtiЙсНЮваJIL{ i"iого опрацtоваЕня" пu^рода€ться гсловним розробникоr,t ilepiB:tlrKct;i
агIapaTV, раЙонноТ державноi адмiн i страцi Т.

94 " I1ерелiк Iiосадов}Iх осiб. якi вiзъ,rо,ть прс}скт ро:]пfiряд:ý{*I]i{я
;lозмiшirеться на звсротllоil4у боцi оста}{ньоr0 аркуша.

95. Iфоскт розпорядження вiзlrl6хо особtт, визна,+енi у, lооапзк7, 9"
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Якiцо прOскт розllорядженFlя стосуеться питань фiнансовс-екOноlltiчлiоТ
lriяльностi. то rlого в обов'язItовому порядку вiзус начапьник управлrння ciliнallciB

рейонноТ цер}кавноТ адпцlнi стtэацiТ.

\/ випалк}/, коли llpоCKт розпорядження стосусться кошлтiв ;эаiiонногtl
бюlд,кет}," т,акий гiрс€кт розпоряд}hеi{riя пOгодяt\,€ голов8 jlbBiBcbKoT раirоtзнrлТ

PaДyi.
ГТроскти рOзпсрядх(еЕь щодо призFIачення {звiльнення) i_-{a l]l)сад]l i: поса; l.

вlсл+о"ленi д0 ноNiеi{клаlури лосаj], перебування на як!{х потребус офор,пrtriсгtня

тасмнtацi. вiзус завiд-увач]aIi]izCK}' Та НаДаНi{Я ДО{JryПУ ДО ДеРЖаВНО1 Та€МНI4Цl. ВlЗУС ЗаВlД-iВаЧ 0€КТОР]/ 1:

гiliтJ-нь лдобiiлi:lацiЙноТ та pelк}lMHO-ceKpeTHoT р*эботи апараiу раЙонноТ дер,кавl+о;

аднriнiстрацiТ iпосалова особаэ на яку покладе}I0 обов'язки шодо забе.зitечевг,_я

rj gж.рiм v с с кретнtr cTi в стрlrктурноп{у пiдро зд iлi ).
9б, Додатки до розпорядяtень с trевiд'еil4ноtо частиноft) розпоряд;ltень. якi

iзiзус головнрtй розробник проскту розпорядяtення KepiBHlrK структ,vрнOго
гliдрозддi;rу районноТ державноТ адмiнiстрацiТ або KepiBHilK апарат-/ раЙiоншir;

ilepilt авноТ адм i н i страцii,
Положення, ilланI4 Totцo. якi затверд}k.чrоться розп{]ря/l)л;ення&{ г{ulоj]ilt

районноТ деj]}кавноТ адмiнiстраrliТ, пiдписус кеlэiвник структ,vрного лriдрсlздi;li,

районrтоТ деOжавноТ aдMiHicTpalliT (головний розробнлrк проскту розпор,,чд}tl:еI-{нq)
аб о Kepi вник апарагJ- paiioHH оТ державноТ адмi н i страцiТ.

.У i:азi коi{и додатки до розпорядження торка}оться фiнагrсOво*еitоFtор,тiч:lilх
пl{l,i]нь" т0 вони в обов'язковому гlорядкy вiзуrоться нач&чьником управ"цiнtlгl
фitiанэlВ раиоftноt ДерЖаВНо1 аДМlнlсТрацl1.

97, ПpocKTI-{ розпоряджень tтiдлягають обов'язковiйr гiравовiй еitспептизi в

вiддiлi ýDавового забезпечення апарату ратlонноТ держаRноТ aдMiHicTpaI_tii'.

iTpaBoBa експертиза проходI.Jть у паперовiй та eлeKTpoнHii;i формах l]

iJr{користа+it{-яN{ еистемрi електронногс докумеЕIтообiг1, palioHltoT псyj}i{&вfil)i:

адrпtiнi,;трацiТ.

У разi кС.пи цро€кт розлOряд}кення внесен0 в а{тарат районноi дер;*:авr!{;;

;i,чплiнiстраrriТ :; поруflIенням визна{ени)i .у цьому роздiлi вимоL :r пt}p\/Lilgill-iяM

Е]i,iмог норN,{iJrlро€ктувальноТ TexHiKlt, вiддiл з питань правовOго забезпечOнц_q
аfiараiv раЙонноТ держзвнс;Т алпдir-riстрацiТ на насryпний робочi,tй деrtь fiо.вертаl
l-'слоВНо}.дУ розробниковi проскт розпс!рядll(ення та платерiалri дс !J{:огL] для
tiадання itояснення iт усунення заува}кень.

98" Вiддi,] з п}lт?нь г{равового забезпечення arlapary palioHHoT леiл;кавн*i'
аДмiнiстраriiТ олрацьовус поданийл проскт розпOряд}кенFiя. зокре]\tа ilpcвo/{lilil
ЙОГО поавову експертизу, вrlосi.{ть rlопраtsки, псв'язанi з irривецення\i п1]о€]ti.l,i,
-t]ОЗ{lСРЯД}кенНя 

;' вiдгяовiлнiст,ь до виL,!сtг, норI},I0про€ктувальноТ,технiлtll. it,гaitO}Ё.. 1i

раз; пoTgr еби, pедагy€ ilроскт розfiоряд]ddеflt{я.
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99. Вiддtiл з пIlTaI.tb праtsOвого забезгtечення апараry районноТ дорltсавноТ

адмiнiстlэацiТ l;iд час прOведення правовоТ експертi,iзи:

- перевiряс прOскт розrlоряд}кення на вiдповiднiсть }.tонституцiТ та закоLiал,l

УkраТни, iHrirrrnц актам законодавства:
- оцiнrое ефективнiсть обраног0 правовOг0 шляху врегулювання проблеjl4rl,

У разi виявjlення невiлгrовiдностi lfрсскт,v розпорядження чи йогс,l oKpeMI.{x

fiолOжень актам законодавствa, вiддiл з питань правового забезгlечення апарат,у

райоl+ноТ ле$}кавноТ алruтiнiстрашiТ вFIOсить за;yва)rtення до такоi,Lз Ероскl), iа
rloBepTa€ liогс аа дOопраIIiсвання гс,Jiовно},,{ч рrэзробнItковi з вiдпозiдни,ttl:
прOпозl{цiяпцr.t" У разi ,tоли недолiкlr шроскlry розпOрядження ве MO;i(yTb O_vTli

*;r:r.tteHi шlляхOм дсопрацЕовання, вiддiл з IlитаFlь праЕGвOго забеЗПеЧеНllЯ allaЁal-}'

ра iioHHoT дериtавноТ адм iнicTtrlamii' готус вис новок {,О od atи ок i 0) "

Висi,iовок 1]нOситься д(l системи с]лектронного докyN!ентообiг.ч 11aiicriHcl
JiePЖeBHol адпцiнiотрацiТ як внl,трiшrнii*i док)мент" логi.tно пOв'язаниi1 iз шросlстсlл,,i,

Дtl якOго BiH пiдготов.l-tениЙ, за пiдгlисом начапьника вiлдi;,i,v з пi{теIJь tlpeBOBOln
]забезпечення апараT районноТдержавноТ едмiнiстрацiТ.

i00. Якщо пiд час оfiрацюваI]ня проскт"lr рuзпорядження вi.t,.tвлi-.Еii]

необхiднiсть вttесення до нього iстотних зллiн, такий rтро€кт поверта€lься /t]Iя

iiоOilрацiовання та повторн ого погоджеIJня.
У разi вiдсутностл зауважень до прс€кту розпсрядя<еI-IFIя yпoBFItlBa)lieHe uc;_itj:;l

вlддiлу з прIтаfiь гiравового забезilечення ашарату районноТ д€ржtбl]нi;l'

адiir,тiнiстраrriТ вiзус проскт цьог0 дOкумента в пагIеровiй та електрOннiй форллах.
1{Ji, Розпорядження го;лови районноТ деожавноТ адмiнiстрацii fiOр{vIётI{tлнOгi.,

.Чара'tlе}]}, t-ii,цлягають деlэжавнiЙ ресс гратtiТ у Захiдному M;x<peгior{iiIjbiтOjvl]l.

п";равлiннi hz[iHicTepcTBa юсгицiТ (пл. Львiв) згiдно з ]trолохсенням гij]сl дер_,:ttа.вFi\.

Ре*-страцiю }iорj\4ативно-правових aKTiB MiHicTepcTB, iHirtl.tx органiв вiqнсl+авч,iТ

ЕЛаД?{1 орГанiв гослrOларOького угiоавлiння ,га, контролt0. i]io стос},}<этье$ i.ipeв.

СЕО,}0Д t ЗаконFlих iHTepeciB гроNtадян або мають lvti;квiдоьт.лi,tлЗ xapaк-T]ep-

ЗаТЕеРДЖениIlt r-Iсстаtlовrэто Кабiнет,ч MiHicTpiB УкраТпи вiд 28 гтэlцt+я {ýQ].] 1;6,r.",l

}9 73 i (зi змiнаruiи,}.

РОзшсltrrядя!ення голови районноТ державноТ адмiнiстраrцiТ норматiiвЁiогi)
}iapaкTeljy набираютъ чиi{Еостi пiс;-rя рс;естраrцiТ з цня i.x Ъrrр"r*днеr{ня.1 якlт_Iсi

СаПаиfu{И розпоряJ{жеt{нями Ije встановлеfiо бiлыll iiiзнiй терlvtiгt вЕеденi{я ,х 1,лiкл,
102. Розгiоряджеfjня t,о.ltови районноi дер]кавнOТ аl:lм;r;iс.гlзацii. liu_l

rjТОс'v}оться ll}:}aB та обtэв'язкiв гроL{ilдян або ý{ають загальгlltрj ;{ai]aк] ei.i-

Г;iД"tяr'аiо'гь оприлюдненн{о i набидlають чинноr:тi з ,цtlя ix сlпри;IiоднеFlня, Jlкitii]l

Са&t}{ь,{и актами не встановлgно бiлъшr лiзнiй rермiн набрання чи1-1ностi.

i 0З " Розпоряд}кOнн-s голови pai,ioнHoT цержеtsf]Lr? ад,iц iнiс,граriii
}iенор\4аtивноI,о характеру набlтрають чинносr-i з мOIдент,у 1х рI{J{;iнt]я, -lili-rl[Cl
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самим}{ розпорr{дiкеннямi{ не tsстановлено бiльrш пiзнiй TepMiH riабрання

чинностi.
i04. IЪ;rовлliiй розробник заоезгlечус вiдrловiдно д0 виN{ог За-конч }Kpa,TH1.1

l<|ipo ,засахLl дерiкавнсi 1зегl,ляторноТ гrолiтрiки у сферi гссt]одарськоТ дiяльгlсlс,гi:i

:зцiilgн*rt{я вiдстеженF{я результаIивностi приЙнятог0 рOзllоряд}кеt;ня.
j05. Розгrорядження. яtсi гtiцписав голова районноТ леi]}кавноТ адэъцiнiстралi?" ",'

llаперовiй та електроннii1 версiях, п-гlан розсилки, складений i пi;llTllcalтl,,l.i

го;iовн!iш,{ розробником про€кlу рOзпоряд}кення, надходять для ресстtэацiТ ); вiii.ц;:;

дOjiуъ,iентообiг5,, рс)згляд__у звернень гроN{адян та контродю апарат_V рr-iйоннtлi"

:Iep]fiaBнCIT адмiнiстрацiТ. tsiдповiдаr-lь}liсiь за iдентичнiстъ e;ieKTporii+oТ "i'a

гja]lepctsoT вевсiй рOзiiсряд}ltення i{ece голtовний рсзробник iT$o{:i,iTol

розfiоряд]кення. Праlliвникоьт вiддi;lч док\ментообiг.l, розглялу зRеi]i{i]}lt

грол4адяЕ{ та кOнтролю апарач/ районноТ державнсi аллцiаiстралtiТ зjiiiiсi+пэстьс.ч

ресlстрацlя EanepoBol,o та електронноrо пpltMipHrlKiB розшсряцження o,IнOlii}*Eio,

Зарес*:трованi рOзпорядження гслови райоrтноТ районноТ лср;кав;+r;i'

адпtirriстрацiТ надсилаютьсr{ зацiкавленим органапц, пiдпри€мотвап,1) }/gтансвап,{ l il

lэlэгаtiiзацiяrл i посадовим особапt згiдчо з планоh,{ розси.пки, опрI4люднiоютьсýl ija

r_эфiцijiноьп"r вебсайтi райояноТ i]ержавноi адшliнiстраltiТ ,ге опублiков1,1отьt:я 11

друкованих зассlбах b,tacoBoT iнфорп,rаrtiТ в з,станоltjлеi{оiи}i законодавстi]оl'l ilс}рядitч,

[1ублiчне обговорення про€кту, рOзпорядження
гOл 0ви ра йtrн ноТ держа в Ho'i адпцi нiс,гра чi'{

106" 11роскт розпоряд}кення, якtrri стосустъся життсвлr.ч iHTepeciB m;iipoK;+z

вс)рств населення райсну, ltpaв" свобод i законнttх iн,гересiв грсмадян, пe{ic;]iГla"ji,f,]

:Jагi*ерд}ке}iня 1эегiонагiг,них програN{ окономiчь:ого, соцiальног,tл, кyJIьтур,ЕiOго

ijtjзвиlк);.а- такс]L мас ваrкливе соliiа]ьно-еконол,tiчне значеilня д.iIя рФ:]Бlстк-},

у ;црукованих засобах MacOBoi' iнформацi.i arjo

iншIий сглосiб за рiшення}gtr го,тLlви ;эаliilн,,lг;Т

Рiпrення fiро ilроведенlfя публiчного обrrоворення {IpociiT,v i]Фзiтсряд)iiенj:iri
гlриймас: голова раr:iоняоi' дер}кавноТ а,цптiнiст,раrдii' на iliдставi гrрсшозlтliiii

голOвнOго розробника або з власноТ iHiцiaT1.lBpr.

l0'/. llропозишiТ щодо lji]оведення пуб;ri.lллого обговореF1}{я пi]сlЁ]F.,Ii/

розiлс]ряпження повинtsi ьliс,гр.t,тlа. обгрун:rlванr:я необхiдгiост,i обг,оворече*я 1ii

iнформацiю гrро д}керела фiнансування його проведення, ст}tслий зtчтiсэ,, ]idеlт}1 ,та

с,.; i к},в ан i р е зуJIьт ати пр р{ }"{ня ття 1] о зп оп]ядхtення.

РаЙОну; t"{оже бyTlt винесений л;Iя rтублiчногtl обговорен.;Fiя на б.rць-яком.; *,;ail;

гtiдr,tэ,говкуt Lпjiяхом опуd.,riкyвання

доЕеденЕя до вiдома населенI]я в

церя(аtsноТ адмiнiстрацiТ.
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Пропозицiло пiдпиоус голоtsний розробник i вiзують керiвники заl{itсавленiтх

стllуцlrоrих пiдроздi,riв районноТ державноТ aдMiHicTpaIriТ чи апаратэi або iirrr.ri

органи.

До пролозицiйl додаються проскт 1]озпорядження, завiзований KeplBHr{F:oi.,,{

i:тl]"чкryрного l;iдроздi.lту районноТ державноI адпцiгliстрашiТ" апарацi або iлti;lого

0рган}i, rш.O с голоtsF{иfi,I розробнлrкоN4* та план прове/lе}Iня пу-блiчногсl *бГоворення.
] 08" Ъi планi проведення публiчного обговоренIjя зазначастьfя]
якi ;зерсrви та. гр},пи на.селення I]овиннi взятll участь в обговореннi;
якрlх i]езyльтаIiв необхi дно до сягтI4 ;

яtti заходлI передбаченсl здiйснлlIи tliд час с;бговорення;
терrцiб проведення обговорення.
] 09. Проект розпорядження" якиr1 \tac сзнаки регуляторFrоI,с акт:jlл

ОIiРИЛЮJ]нЮСться в гIорядк}" та ,ч спосiб, передбаченi стагтял,tи 9, 72, j 3 i ::{i

Закон_v }kраТни <<lТpo засадti дер}iсавнOТ регl,ляторноТ шо"пiтикll .}, сф---р.i

i iiсподарськоТ дiяльнсiст i> 
"

11{-'}. Оrэганiзацiя гfл]оведення публiчного обговоренr,tя гiросliгi,,

р*ЗпС}ряд7tення вiдповiдt+о дс Закону }rKpai'HlT (ilpo дOстуil д0 I]з,,Li;l[цпr,,,'

i нф opMarliT>> поклiад астьQя на голов но г0 р о зрOбника.

гсrловнил"т розробнлtк лода€ до вiддi.пу iнформатцiйнот дiяllьностi т;;

Kolvi)'}iiкaцiT з г,рол.iадськiстrо апарату районноТ державнOi адr,riнiстраuii прO€ill
i]ОЗ]{орrlДЖенн.я {у ilисьfoIовом-у, та електронному BapiaHTaxi разола з itлL]!iOj.,f

ilРОВеДення публiчного обговорення, обгрчнтуваFIня]\,{ необхiдлlос гi ilc.li.l

ПРИйняття та tнформацiею гlро KoHTaKTHi телефони Ёr адресrч i,Oловi*сго

розробнtтка"
Ilvблi'iне громадське обговоlэення проскту розпорядження гiрсЕ}с;lиться

ВirtПОвiлно до Порядку проведення консулыгаrцiii з iро]!lадськiстtо з ilитаýь
фОРмУвання ,та реалiзацiТ державноi полiтl.tкil. загtsердженого шсOтаЕOtsФ;ю

i{абiне,ry- }Дiнiстlэiв Украrни вiд 03 лl4стоIlада 2ai0 року Ла Е96 {зi змi"чамлt}, та.

Закону }kpaTHll <<i]po досryп до пу6:тiчноТ iнфорпдаrriТ>.

П'рОгtозиrtii та заува}кення, що надiйшли у проr:есi публiчного обговореri.;i;
ii}]tl€Ký розпоряД}кення, розlflядаС, узагаJIьнюс та t' враховус rli.,i час
д0 оfi р ацюваfi ня tlpocктy го,llов rтиii розроб н ик.

fiоопрацюi]ання проекту розцорядження за результiiт&r\ди обlоворенfiя \,{0]1ii]

5)rт,и пiдставоrо для звеI]нення гоjlовного рсlзробника тт{од0 продов}кення теiзмiн.),
ВНесенн-я такого проскту до голOв}l районноТ лерritавноТ адпсiнiстраIдiТ,
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пiдготовка договорiв, уr,од та меjt{орандумiв за учаетi
районно'i державноi адмiнiстрацii

] i 1" /]оговорлт. угоди (додатки цо договорiв, додатковi -уi.одл,r) .].а

\{еL,tорандуъ{и в обов'язковому порядку вiзують: керiвник ijтруктурнOгс
r;iдроздiЛу - розрОбнуiк договору (угоди), меп4орандуплу; керiвниfi CTpyKT_vpHgгр
iiiдtlоздiл)z районноi державноТ адптiнiстрацiТ, вiдповiлальний за розпо;ii:;
вiадаткiв. начаJlьниК вiддiлУ правовOгtэ забезпечення районноТ держа.внtэi
адпяiнiстрацiТ"

ПросктИ господарських, цивiльно-правових, адмiнiстративIlих договорiв ,га

угсJi! а TaКo)i{ мемораi{Дl,п,tiв, якi пiдпис}тоться уповноваженими ilocaдol]p{}Jll
ос*6ами районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, пiдлягають обов'язковiй лравовiй
екеilертi{зi у g;ooini з литанъ правового забезпечення апарату районноТ дешхtавноi
аднriнiст,рацiТ,

Вiддiл з питань
адiиiнiстрацiТ здiйслrrос
строк.

За вiдсуТностi зауважень проскт договору вiзуст:ься Fiачальником вiддi;т"ч з
li}lT,ai{b liравового забезгrечення аilарату районноТ деряdавноТ адмiнiстрацiТ,

"у' разi наявностi зауваженъ чи заперечеЕlь Вiддiлз; з ilитaнb правовогс
ЗабеЗrТеЧеННЯ аПаРаТУ раЙонноТ державноТ адплiнiстрацiТ до наданих F{a IIj]авФв,у,
сксjlеDтизу дOкYментiв про це tтовiдомлJ{сться рс.зробнику.

У цьому'випадкч розробник пOвинен ycy*yTli зауваження.
якiiiо розробник не погоджу€ться усунути висловленi зауваженнrl.

вва}каIочr1 iх безпiдстаRними, його упOвI{оважена особа повинна i] г{исьп,{0ВOп,1}/
виг"гiядi податИ запереченнЯ на заувая{еннЯ вiлдiлУ з питанЬ праt}{;Е*гi_'
,забезпечення апарату районНоТ гrgржавноТ адмiнiстрацiТ з 14етою врег},,-qк}Еаi+ня
рсrзбiхtностей,

У випадКу, якtцС розбiжностi шляхом переговорiв не буд1,,гь врегу;tьсlваrлi.
вiд,цiл ilравового забезпечення апарату районпот дер}кавнот ;iцп.riнiстршriт ),
двOдецнРri1 строК гстуС висновоК, який переда,е розробни*кУ разOм iз ltpclcKT,oiu;
договOрy {угоди), меморандуму.

112. Нача,тьниК вiддiлУ з прlтанЬ правовоГо забезпеченх{Я апарат}/ районэrli.
державноi адмiнiстрацiТ вiзус дOговорI{ (;rгоди), ioToTHi yMOB}r якI{х гiерелбачекjlь
*tiдiлення фiнансових pecypciB на ix реаrriзацлю, пiсля погод}кен}lя iil;lя]{О&4
вi:зl,вання начальнико\,f угrравлiнtlя фiнансrrво-господарськсгtl **абезлit:чеtlлtri
апарату пайонноТ цер]кавноТ а/r_ьдiнiстрацii (на,,апънi.лкоr,r зrпржl,пi1-1ilя с];iiiансiяз

irайонrrс ? державноi адп,riнiстрацiТ).

правовог0 забезпечення апаратУ райоr,rноi ]iepxtrlBнr_lj'

правOву експертрIзу поданих докчментiв у три;]е]{нl4л"i
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itз. Розробники не MaroTb ilpaBa подавати на пiдпl.tс улс)в}IоважеЁиь{
ilосадовиМ особам районноТ дер}кавноТ адмiнiстрацiТ договорI{ {угоди) 72-'u

N{еморандуми, якi не завiзованi нача"чьникOм вiддiлу з питань правовсго
ЗабеЗПеЧеННЯ аПаРаТУ РаЙОнНоТ державноТ адмiнiстраrliТ та FI&ч&iiы{лIкоiч{
Vt-iр,,ав;riнЯя фiнансОво-i оспоДарськOгО забезпечення апарату райоrтноТ ;iep;KaBHoT
адцяiнiстрацiТ (нача-,тьнlrкспл }'правлiння фiнаноiв районноТ дер;кавноТ
адмiнiстрацii),

i14. h,{iжнароднi договори, УГоДи (додатки до договорiв, додагковi уголи) та.
МеМор,анд},м,,i укладаютьсЯ районноТ державноЮ адмiнiстРацiскl \/ llсрядк,\,,,
визяаченому чиннип,{ законодавством,

F[iдготовка доручень голоtsи районно! державноI адмiнiстраrлi'r

1 15" 7]оручення гOлови рейонноТ державноТ адмiнiстрацii гO.lv--к]ться:
- за пiдсlМкамИ нараД за участ}О гоJ-IовИ районноТ державнOТ адьтiгriстрачiТ;
* длЯ органiзацiТ виконання нор\{атиtst{их aKTiB. лсручеIJь iа ilttrtllx

дс! к",/ft4 е HTiB rieH тральних органiв в иконавчоТ вл адil ;

- дJUI органiзацiТ виконання розlrоряджень голови обласноi т,а paltoHнoT
державноТ адмiнiстрацiТ;

- Для с)перативного вирiшlення iнших невiлюlалних llиTai]b;
* на викоНанЕЯ piiireнb Itолегii районноi державноТ адмiнiст;эацii,
ilti, Проскти дорYченъ голOвIi районноi державноТ адпrii+iстраиiТ го,г1.1]тъ

СтЁэ}zкт,уtэНi шiдроздiлrИ районrrоТ державнОТ адмiнiСтраrrii, апара1 районнсrl
деря{авнот адмiнiстрацir вiдповiдно до характеру по ставлених завдаFiъ.

|17 " За пiдсумкаМи нараД г{роектIi доручень готу}оть i гrодаю.гь на пiдпrлс
гоJтовi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ lre пiзнiше одного робочого дня лriс;ля
1-1рOведе{-{ця наради.

tr l 8- ГlроСктt{ доруЧеtiь вiзlrкlть У паперовоъ{у та електроFlномч пp-иbtipHltlcllx
ЗаС'ryПНИКИ ГОЛОВИ РаЙОННОТ ДеРЖаВНОТ адмiнiотраiriТ (вiдповiдно ло оозгтсljii:;.r.
обов'язкiв) або керiвник arlapaTy palioHHoT дер)ItавнОТ адтrtiнiстрачii'. нiаЧа.цЬЕ{r{Ь,
вiд;llлУ з питань гIравOвог0 забезпечення апарату районноТ дерlка-вноi
аДРliНiСТРаЦii, НаЧаЛЬНt{К ВiДДiЛУ ДОК\,ментообiгуi рOзlтяду звернень r.ромадflн та
F:Oriтрол{о апараry районнот Державн,эт адмiнiстрацiт, керiвник структурного
пiдроздiЛу {головНий розробник прOсF;ry дорученьrя).

Проскт доручення. завiзований усirла шOсад{овими особамрl, ilода{оть н:;
п i дпи О го"i-tовi palioHнoT державнОi адмiнiстрац iT.

l-{орУчеllня, якi пiлптrсав ГСлова iraйoHriaТ державноТ адмir-iiс;-r;ацi;, разоýr з
i-'лекТрОНноrо Bepcicro та* :] планом розсилки подають для рt]сстрацiТ л* вi;tдiп-,,
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дOкуменТообiry розглядУ зверненЬ громадян та контролю апарату районноТ
державноi адмiнiстрацiТ.

[Iiдготовка доруЧень перШого заступника голови та заступникiв гOлови

районноТ державноi адмiнiстрацii

1i9, llорУченнЯ гjерrцOгО засryIlниКа гоJIовИ та застуilникiв голови раilоrlноl'
дер;каЕноТ адм iHicTpaцiT готуrоться :

- за пiдсун,rками нарад за }п{астю першого заступника голоtsи або засrytrникiв
гоjjови районнот державноТ адмiнiстрацiТ;

- Для органiзацii RикOнання нормативних aKTiB, доручень га iншртх
до K}.MеHTiB центральних орган iB виконавчоТ вл ади ;

- длЯ органiзацiТ виконання розпоряджень голови обласноj та par,ioHHoi
дsр}iiавFхоТ адм iH i страцiТ;

- ддя оперативного вирiIцення iHllrltx невiдкладних питань.
|2а, ПросктИ доручень гrершого засц,пника голоtsи, заст_r,iiникilз голоi]и

районноi дер}кавнОТ адмiнiСтраrлiТ гоryють cTpyKTypFIi пiдрозлiли районноТ
дер}i{а.вноТ адм iHicTpaшiT.

12i. За rriдсумкаN4и нарад просктI{ доручень готуrоть i подаюrь
г{ерiI{0мУ заступникV голOви аба заступникам голORи районноТ
адмiнiстрацiт не пiзнilле 0днOго tэобочого дня гtiсля tIровелення нарадiL

122. IIроекти доруLIень вiзують керiвникI.{ струкlурних пiлроздi;тiв ;заjitслнr;оi'
;lерж'авнот адмiнiстраrriт. начальник вiддiлу з питань правового з;iб'езпе,lеlitlя
апщ]ат-У районноТ державнОТ адшriнiСтрацii', керiвниК структурног0 пiлirсзлirл..,
{головнийт розробник доручення).

Проскт доручення, завiзований зrciMa посадовими особамiи, подают}, н!1
гliдiт1,iС цершомУ заступнtlковi головI,i або заступника}д голови pariorlяoi
держаtsI{оТ адм iнiстрацiТ.

ýоручення, лiдписанi першим засryпником гслови або заслуllн}{каIuр{ г1;повrj

рзйонi+rii i]epжaBнoT адмiнiстрацii, разоМ з електроF{ною версiсю та з ш.itа1{i]п,1

рOзси.пкI,{ fтода}отЬ для peccTparriT до вiддiлу док}ментообij.у, розIт{яi{у зверцен'
громадяi{ та коflтролю апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

пiдготовка про€ктiв наказiв керiвника апараry
районноТ державно[ адмiнiствацiI

12З, ПрОскти ]]аказiв керiвника апараry районноТ деожавноТ ад;1tiнiс:траlilл
гот-l,ю гЪ CT_p}KT}p}r i гr iдррзд iли алараrу DайонноТ,церясавн clT адшt iH i с rрац ii.

на пiдt-il;с

дернtаtiноТ



зз

i24. rфО€ктI4 наКазiв керiВника апараry районноТ дер}кавI{оТ адплirrir:.граriii
вiзуtотЬ начальнИк вiддiлУ з питаI{ь правового забезпечення апара4у райснr+оТ
дер}кавнОТ адмiнiСтрацiТ, начальнИк вiддiлУ док}.N4енТообiгу, розLltядУ ЗВеРНеiLi)
гOомадян та контролЮ апаOатУ районrrоТ державноТ адп,tiнiстраuiТ, наL{а"riьЁiик

"уг{;эавлiнЦя фiнансОво-госIIоДарського забезпечеFIня mlapary районноТ де}эжавр,tll'
a,lil,riHicTPaцii, нача,rЬниК вiддiлrУ управлiнНя персоналом та органiзацiйноТ роботи
апараtу районнот державнот адмiнiстрацiт, головний сшецiа"тiст з гitiтаl]ъ
запобiганltЯ корупцiТ апарату районноТ державнOТ адrиiнiстрацiГ, KepiBHl,,tK
структурногО пiдроздiЛу апараТ3r районноТ державноТ адмiнiстраuil {головни,-t
розробнrТк проектУ, наказу). При цьомY зазначасться посада, iгliцiали i пui:звиiце
особи" яка вiз5rс гrроект наказу5 а такох{ лата вiзу,вання.

Проеtчти наказiв Iлодо г]ризначеЕня {звiльнення) на посадi] tl. iтсс..а;),
Вкj-]к]Ченt до номеНклатурLr шосад1 rзеребування на яких потребус оформ;lення
доllусiiУ та надання доступУ до дер}кавноТ тасп,tницi, вiзуе завiдувач geyiTop), :t

-ryитанЬ l"tобiлiзаЦiйноТ та- режиN,{но-секреТноТ робоТи ailapaly раl,:iонноТ лерiiсавноТ
адvliнlстратдiт (rrосадова особа, i]a яку пскладено обов'язки щодо забезпечелtн-t
режиý,{ у с е кретно cTi в структурн оN{,ч п iдроздiл i ).

tr25. I1ро€кт накаЗу. завiзований yciMa посадовимлI особами" пода€ться на_

пiдпис керiвниковi апара:ilz районно? деря(авноТ адмiнiстрачiТ.
Накази, якi шiдписав керiвник апарату районноТ деря<авноТ адп,riнiс-граilii,

разоý,{ з електроtjною версiсю та з ilланом розсi,{J-iки подають для pecoTpauiT л*
вiллi:эУ дск},меI-IТообiгу' розгляд,Ч зверненЬ громадяr{ та коцтрOлrО fi-;1зpaTl"i
oal.ioi{яoT державноТ адм i нiстрацi i,

вiзування листiв в районнiй державнiй адмiнЁстрачiт

]26. Листи за пiдписом голови райоrrнсlТ державноТ адмiнiстоа.цir пiз,чtс.ln
*ершiиЙ заступЕИк голови, за,сryilниКи головИ pal-toнHoT дер}i{авнСТ адrдiлЕiсгра;:ii
(вiдповiД}rо дС розлодiлУ обов'язкiв) або KepiBHlrK апарац/ районноl дерrкавнслТ
адмiнiстрацii, керiвникИ структурних пiдроздiлiв районноТ дерiкавноi"
а,дмiнiстрацii, начаJIьник вiддiлу з пi{тань правового забезпеченtля аilара1у
papfoHHoT державноТ адпаiнiстрацiТ {5z разi наявнOстi в листах Iтравсвих норлл аб*
Еоридичного обгрунтування), працiвник вiддiлу документообiгч рOз{J{яд.',
зверненъ громадян та iФнтролю ашарату районноТ державноТ адrtirriатра.ilii
{редактор), керiвник 0труктурного пiдроздiлу районноТ державноi адп,riнiстраrti;'
i головнlrй _розробrтик листа).

i27 " -]Тисти за гtiдгtисоL,I перlлог0 заступника головLI, заст).п}iиttiв i.o.ilo*tr
районноi державнот адпцiнiстрацiт, керiвника апаратy райlоннот ,церхtавrя*l'
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алмiнiстрацiТ вiзують кеоiвникl.t струкryрних гliдроздiлiв районнсlТ державilсТ
адмiнiстраrцiт, нача-iьник вiддiл,l, з питань праtsовог0 забезпеченrтя аilараý,

раЁiонноТ jlержавнOТ адмiнiстрашiТ (},разi наявностi в ллiстах правови:( iiopNt пбLj

к}рi{д{]L],ноiо обгруяryвання), прашiвник вiддi"lrу докумеI{тообiгу; ро:]Uiяitу

зЕернень громадян та i{онтролю апарат}, районноТ державнсТ адрrir-riсграцrl.

кеоigник структурногсл пiлроз,{i;-iу районiiоi' ,церкавноi ацлцiнiст;заriiТ iголовнttГl
iэозробник листа).

Взасряовiдносини районноТ дерн(авноr адмiнiстрашit
з iншими 0рганагии державноi влади та органами

мiсцевого самOврядуЕання

128. З ft4ето!о забезпечення наJiежногс} tsикс}нання покладенr{}i на piatii-l;tli",,

дерil(авн,!, а,дмiнiстраrriю завдань взасмовiдi-iосини районноТ "цЁрхiавнс:"i
адмiнiс,грацiТ :q iншрлrtи органаIчIи дер,}кавноТ в"ттади та органатo{].r лдiсцевогчi

с ем оврядчван ня здi ilснюються в устан овлеI,iому закоЁам}l порядку.
l'},9. i:,онтiзоль за врiконанняl\,i органам1,I мiсцевоl,о самORр,{]дуваiJii-l

Iiej]{jгOвaниx г{Oвноважень органiв вrIконавчоТ владлi здiйснвэеться вiд,,товiдгt* дr,l

IТорядку контролlо за здiйсненнял,1 органаj\,1и мiстiевого сэ}лOвряJl,,}ii]i]iiliя

J{еj.lегованих iioBHoBa}IdeHb органiв виконавчоТ влади" затвердiкеi]ого iiФOтансв,оii}

i{r,бiНет;,' l\,{iHicTpiB УкраТни вiд 09 березня ]999 i]o6lz lrfo ЗЗ9, iншrих aKTiH

ЗаКО EIOii авсэ-Еа ), r{ i li сф epi р егvлtФвання.

iЗ0. Районна державна адмiнiстрашiя готyс та подас зауtsеженнrr ; гtроriозi4iiiТ
з Iiитень розвI{тку вiдповiдних адппiнiстраIивно-терrаторiапьних од}IЕиiiь lii}

проектлв aKTiB законодав с,г ва. якi рсlзробляються iншrими органами 
"

З ьцетоi<э враь}-ва}1}{я громадсъкоТ д}ъ4ки tцодо проскry акта :]аконOдаRL]тi]а :!

|1t,iгань рФзtsиткч конкретнOТ адмiнiстрагивно-територiальноТ одlтriиi_1;. ]_ii{i

нЭдtr-tшов вiц lgцlrо деi]жавIlrIх органits для погоджеfiня раЙоннокJ ,xepк;iplt{.}itl
а,шпаiнi страцiсrо, h{о}ке сiу,ги лроведене iiого громадськс обговорен ня.

13 ]. Г'о.;това раГrонноТ дер}кавrIоТ адмiнiстраuiТ погоJtжyс p)Lt]eтt}jrj {Il1г,

ВИЗНаЧеННЯ прiоритетiв та i].цаflи робот,rа 
,гериторiальних 

_"органiв центр&гlьн}il,
орг,анiв вико}{авчоТ в.падtа, ]/ том} чис;ti стрyктурних пi;цроздiлiв TepиTl.piruibьill.x:,

oPl';tt,liB laiHicTepcTB, iншрIх L{ентра-цьних сlрганiв викоrtавчоi в"г{аijrt" ll_tij

Заб*зпечуIоть pеаjliзацiю поtsноваrкень iнiших щентраlтьнвlх оргал*iв Bpiкtll*aB.lоT

В-ilаДil {крiп,t рiurень гIрс вriзilачеrtня прiоритетiв та гп-танiв ;эоботи терrr,горiаIьн.л)y.

ОРr'аНlв lИBC, АнтlтмонOпOльного KoMiTeTy; д{ержсттг1,, fiер;каl4цитслl.хtбlt в ра,зi'tx 
',"ruООення), У разi ненадання у встанов;rений територiальними оi]гаtlал"il,]

ЦеЧТраЛЬЕаХ органiв виконавчоТ tsлади строк пропозиrliй TaKi рiшенняа т:} п-litli!4

;эt,lбо-ги вЕажа}Oться пог,одженими.
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[Iорядок iнформування центральних органiв виконавчо'{ влади,
обласноi державноi адмiнiстрацii та населення про найважливiшi подiii
явища fl тенденцii суспiльно-полiтичногo, соцiально-економiчного та

культурного становища в районi
1З2. {нфоршrаIliя ttlэс, найвахtливiшi подiТ, явища i тен,ценлiiТ в сl,спiльl+*-

пс;liтичному, соцiа-чьно-екOномiчному становиtцi та культ),рному rKIaTri ралrону,

г{огод}itеýа з вiдtlовiдними застуllникаь/iи голOви районноТ лорiltавilоТ
a,Tri,riHicTpaцii (згiдно з розпсдiлом обов'язкiв) передасться до 10 години ко)ltriог,J

робочого дня до департеменT внутрiшньоТ та iнформацiйноТ полiтрtки об;tасriоi'

деlэ,}кавноТ адtлд iHi с,грацiТ для узагаль н еннЯ.

]ЗЗ" lнфорп,rацiя прrэ ,цiяльнiсть районноТ державноТ адпtiнiстраr:iТ, врtлаt;i

головою районноТ державноi адмiнiстрацiТ розг{орядження" tцо стоtуютьСri
iHTepeciB населення району, доводитъся до riого вiдо}чi& чеDсз заооби ,\{acOBOi"

iнфорнrаiriТ та офiцiйний вебсайr З актуапьних гIита,нь с1,,спiльно-lсlлiтrlчi-tого"

ссцtаlъно*екоIiоN.tiчtiu-,гк_l та к}цьт)/J]ного }киття району. областi -га, KpaiiilT

}lроЕOдяться llрескOнференцiТ, Kpyi--ri столи, теле- i ралiозустрiчi )/ ilрял,iо},{у *фiiэi
,гоIiiо за участF) керiвництва районноТ державноТ адмiнiстрачiТ.

Ке,gэiвник апараry ("}лп,га {'ФЛ:{Ь



TepMiH
виконання

1. Заходи щодо соцiально-економiчного розвитку територii або окремих'li
адмiнiстративно-територiальних одиЕиць, функцiонування галузей

господарського комплексу та розв'язання проблем у соцiальнiй сферi,
полiпшення дiяльностi мiсцевих органiв виконавчоi влади тощtl

2. Заходи на виконання aKTiB законодавства (КонстиryчiТ УкраiЪи,
законiв УкраiЪи, aKTiB Президента Украihи та Верховноi Ради Украiнио Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни, iнших органiв виконавчоТ влади вищого рiвня), доручеЕь
Шрезидента Украiни та flpeM'ep-MiHicTpa УкраiЪи, державних, обласних та

районних програм соцiально-економiчного та культурного розвитку,
розпоряджень i доручень голови райдержадмiнiстрацii', рiшень обласноТ та

районноТ ради; хiд виконацня яких розглядатиметься в порядку контролю та
пiдготовки вiдповiдних звiтiв

3. Пiдсумки дlяльностi райдержадмiнiстрацii (п iдготовка звiтiв)

4. II ня перевiрок, надання шрактичноiдопомоги

5. OcHoBHi органiзацiйно-масовi заходи, проведення яких забезпечу€ться
iнiстрацiсю або за Гiччастi

Вiдповiдальний
структурний пiдроздiл

Керiвник апаратy
(rпл'я,га прiзвиш*)

До;iаток i
до Регламенту ЛьвiвськоТ

районноТ державноТ адмiн iстрачiТ

ПЛАН РОБОТИ
Львiв cbKoi районноi держ(авноi адмiнiстрацii

на
(рiк/кваsэпlал)

t

Змiст заходу



frодаток 2

до Регламент1, ЛьвiвськоТ
ионно1 оТ адп,яiтt

зАl,вЕрц}iуrG
Заступник гоjlовl,i

райлеil;кадьт i Hl с rtrlацiТ

(iнiцiал. прiзвище)

){л року

{IЛАН РОБОТИ

( с mр1кmурн uй п i d р оз d i л, ап ар алп р сtй d ержа d.v iH i с rпр at ti i )

"" 
',,, 

r,o*, uoLr*u, Г-

Зпriст заходу
TepMiH

виконання
Вiдповiдальнi

виконавцi

(посаdа KepiBHuKa) {llidпuc,) (iм'я mа прiзвuuiе)

)э
,r-



fiода,ок 3

до Реглап,tеrrгу JlbBi вськоТ

районноi дер;кавноТ адпriнiс,л,раliiТ

Звiт
про виконання плану роботи Львiвськоi районноi державноi

адмiнiстрацii
на квартал 2а_року

Керiвник аIараг)-
(пiдпис) (iнiцiал iMeHi та лрiзвище)

заходу ý
;i;laHi

Заглланованi заходи
(вiдповiдно д0 плану

роботи)

TepMiH
виконапня
(вiдповiдно
до плану)

стан виконання запланованих
заходiв (мiсце прOведення,

фактична дата проведення9 хтФ

проводив, досягнутi результати
тощо. У разi невиконання -

вказати цричинy)



fiодаrок,l
до Рег.папtел;т1, Льв iBcbKoT

раЙ он Hoi ]e{r}iaBH ()l' a_iM iH tcTp;rliii

довцкА
про погсдження проскту рOзпорядження

I1poeKT
(назва)

розпOрядження рOзроOлеF{о

(найменування структ:\rt,ного пiдрозлiл1,. iншого оргат{у, щ0 с головнип,r розробникоьIj

(пiдстава лля розроблення)
та l!огоджеЕо:
без зауваrкень

(посада) (пiдпис) (iнirцiа,.i iMei;i т,а пi;iзвиulе)
iдата вiзування)

i з за.ч,важенняп,iи (rIропозицiяп,rи).

яiсi враховано

{посада) (пiдпис) (iнiцiал iMeHi т,а

прiзвище)
(дата вiзування)

iз зауъаженняп,{и (пропозицiями),
якi враховано частково

(посада)
прiзвиrце)

iз зачваженнял,Iи (riропi.lзичiяьiи)t
якi lTe врахован0

(пiдпr.;с)

(лата вiзування)

(iнiцiал iMeHi та

. (посада)
прiзвиrrlе)

(пiдпис) (iнiцiал iMeHi та

' (дага вiзува.ння)
t-'трl,к:гчрнi rrrдроздiли райдержалмiнiстрацiТ. апарат); iгiшi оргени. s,rc;

вiдповiдно до llyHF;Ty Рег;lаi,леriту районr:оi державноТ a.;]пqirlicт,i;.-,iiir
з iiтверд]кен tlго розпорядженням го..IIови райдеряtаltмi,чiстрацiТ вiд
вtsажаiотьrя таF,.LIN{и. r]{c, поIодили шрr_}ект без зауваrкень:

l\c

1на_-liл.яену вання шOсад14 кr-рiвника
стD\,ктyрнOго ll iдtэtl:;jli;l1,, i гr шо го
оuгану, tilo е lоrlовним розробникслм)

(пiдпис) (iнiцiал iMeHi та гlрiзвиlде)

20_ року



J]одаrок 5

fi,,:"Н:Ж# * #Jjillli ; l, ; ., р 
"u 

i,

пPOTOKojI
узгодження псrзицiй

il]сдо iIрOскгу- розпорядження

час j,}1ни

(назва)

i. Урахованiза)ъrtження(пропозицiТ)

}rедакцiя
проскт},

rrозi]срядженняl до
висловлено

за\,Еаяiсння
{'прt_,позл.iuii}

2. }-iеврегrчльованi розбiхtностi

Редакцiя
спiрноТ
l]pocKT)i

i]ОЗtl{JРЯД}КqIJЯЯ

(лайн,lенування посади KepiBH ика
прiзвлiiце)
стр_\, ктурно го п iдроздi;rу: i нlпсlго
оi]iгану, rцо с голOвниil,r розробl;иком)

(пiдrrис)

причIi!I
заl,важечь

rгоJоl]ни}I розроi]I{ i! ýfi fuI

{iнiт:iал iMeHi та

Слосiб вра-хування

ОбГрl,нтl,Еiдriн_sl
Liастини вiдхилення

(шропозиriiй)

НаймеIлlвання
стрyitгчрного iтiлроздi;iъ,"
iншого орган),. iцо подав
зауваженн-я (пропозлtl{ii). та ix
зшлiст

F{айменування
стр.чктурного пiдроздiл1,.
iншого орган},. i]do BI.1c_rloвиlJ

за)iваження (пропtlзиiiii) та i.х

змiст

2[_}_ рок;,,



Додаток 6

до Рег:rамент1, JIbBiBcbicoi

районноТ дерrкавгtоi алплiнi cTparliT

шояснtоI}АльнА зАIlис кА
до про€кт_ч рOзпорядженнfi

(назва.}

I . О бгр_у"нтуI}ання не о бхiдностi прийн яття i]Oзпо рядження
Зазна.rасtься riiдстава розооrjлення прос,кту I]озпорядження (на tsакоFlаl{}lя акта

зак{]нодаtsства' дсручення i.IpeM'cp-MiHicTpa }'краiЪи, з B_TiacHoT iнiцiативи ,rоitlс,} 
т,;1

cTI;ic-Iio вик"цадаеться cyrb проб-tепли, на рсзв'язання якоi спрямовуЕгься рt]з]lорядяi,е],]tl-ii-

i liila.iиlli,l if виникнен}tя, Еаводяться даl+i. rцо rtiдтвердж},ють необхiднiсI}, tlpaвl}Bсi{)

|]рег,\пювання питан н r{.

2. Мета i ш;rяхи iT досягнення
Розкрltвасться ме] а, яiсоi п.Iiанусться доt]ягIkI в iзезlтыr,атi прийtтя.rт"i;i

розпорядження, та ме>lанiзпt йог<э }]иконання, а також суть найваrкливiшil,i,*{ ]lt}Iо}ке,чь

пр{-)с!:-г}i

З. IIpaBoBi асгlекти
За,значаrотьс.я правовi пiдстави l,озробллення шро€кту розпоряд)iiеl]ня ;а ilepi.l-,lir.

но{,iмативно-праRових акriв, шiо дiю,гь 1,вiдповiлнiй сферi суспiльни>: вiдtлосин,

iiиходячи зi зп,riсту, проект}, рсзпорядження. зазначаеться гtотреба v BHeceHt.i

зл,liн до чинних розпорядженъ або визIiання i.x такими] ш{о втра"и,rlt "lиннiсl,ь" а Taii0-ri;

завденFI-я з лозробленi{я нових розriоряджень або вi;дсlrтнiсть потреби у BHeceHHi злтitл ,tl,1

чrilitlих .iи розробленнi Hoвlix розfiOряд}кень,
У разi ко.пи проскт рс)зпорядження стосусться прав та обов'язкiв гFо},{адян. lli}o

tle зезнача€,гься окремо.
.$. ФiнансовO-екоýомiчне абгрчнтування
Наводяться фiнансово-еконоiиiчне обгрунтування про€кту розпоря;l}кеннý.

l]o_]l]ax,\"H{lK необхiдних l\,{атерiальнrtх i фiнансових витрац li обсяl, та д}кере.]1а_ iIorФriт l я,

Якiдg вико}iаl{ня розпоряд)itення не лотребчс- ijодаткOв;lх матерiа;rь}{их та iншllах ttI{Tp;.:lT.

пlli} t{e зазначасться окремо.

Дега;тьt+i i}iнансово-еконс_lмiчнi рlозрахl,нки e,Io]{[)/,l,b додаватl{ся .ii,o

]lсjiс;iкltsалыtоТ затlиски. k
5. fiозищiя заiнтересованих органiв
З:rзначасться. чи стосyсться црс)Ёкт розrlорядiкення itlTepeciB iHrrrlTx opl,aiTi*. Tl:

cтtic.;]o i]икJIадас,гься ix позицiя,
Якщо прO€кт l]одаLIо з розбi;кностяп{и. наводиться iнсРормачiя ljpc pli{.ic,,l,\,

гiроt}едеiiу з i.ч 1регl,лк)вання (cTltc;lo ltовiдол,l;rясться лро вжит,i гоjlоiзнихd розроСлник,"irt
ЗахОДI4. спрямованi на пошi)/к Rза€п,{0прItйнятноггl рiiлення. врег}тlюва}{}iя c;lil.i,,c,i

позицii. :]азнечаеться. ч1.1 fiроводи.rrrrся переговори. кt]нс)rJьтацiТ. LrOбо.тi зустi;iчi, fi;npa,:i.ll

],ori{o- а Taкo)it хто з поса_]овIIх осiб брав ,v них ylacTb).



6, Регiоналылий аспект
Якrцо проскт розiторядження стос},сться питання розвитк), адп,lirriстрахиlil{{_r.,

територiа,тiьноТ одиниlti. зазнаr{а€ться] чи враховустъся }, по.lrоженнях прl]€кl]п,, пс,t D?ба

lэeгioHr,. -1ого вплив на регiоллаilьгlиli розвл{ток. наво/lиться псtзlлцiя орrгагliв лtiсliеiзсri,l

сlамоj]ряд,lвання. а такояi tsизнаtIе€ться стl,пiнь il'вiдобрах(ення в просктi.

7. фомадсъке обговФрення
{1аводяться результzг}{ riроведених конс1льтацiл"l з громадськiст,кl, iiроilсзттцiТ r:,l

-]а}ъа]кення громадськост,i i ступiiть i.ч врацrван}iя. запроiioноваtri шiляхи ь,riнiцлiзаltiТ

HeгaTpIBH{{x насriiдкiв неврахl,вання ,1-а_ких *ропозиtlit1 та заува}кень. а тако]к сiiособ1l

lji]еi,\,пюi]ання конфлi KTl iHTeglec iB.

Якriiо про€кт розilор}lд)iсе.rня ile
,_li;г,эвrзре нFIя. про це з а:]н ачастьсrт окремо.

8. Ilрогноз резу.тlьта,гiв

потребllе tIроведеi{ня г,i]O]!tадL]ъF:Oг-]

ýасться прогi]t]зна сцiнка резl.rьгатiв виконання розilоряi1}кеilн-{. зезначзjl_)?ъurl

крит*рiТ iпоказники)" :за якип,lи оцiнtосться i.ч ефективнiсть, itорiвнюrотьсri дося|Е{.ч,гi

резч:iьтати з прог}Iозованими. аr:алtiзуються r,tож:rивi ризики п;ё, за.коди пjо;{о ,.r:

лtiнirдiзацil', Критерii оцiнклl ефективнсiстi повиtтtli зазначатися в кс,нкреl,i]и}- одlli]l,jrlr,:,-.

iгiэrэштовi одлlнttцi. одл;нрtпi гlролукirii тошо). ltrрогнознi розрахунки 1,а b:pитepi1 oltiill;il
е фекrlев tr о cTi можуть додаватися д0 пояснк)вальrrоТ запr{с ки.

{ l+aliMeHyBaнi{я по сади керiвника
аiliзвиr;tе}
,;T,oy tiгуlj}]ого itiдроздi:,ilt iнллого
о p|a r{ }! i],]o € гоjlов Hr,I\.{ рOзр о бни Koivr)

{пiдпис) (iнiцiал iMeнi та

tr]о};"ч28



fiодаrоrt 7

до Регламенту .IibBi всько?

районноi державноТ адптilri с rрачiТ

шt]PIBml J{ЬHA тАБJIищя
до про€к:-fу рФзпорядження

(нirзва)

-]r,ticT {t о.п оженЁя чItн l{ ого роз j 
t оряджеi]ня lJ MicT, вiдповiдного iio jlo;Ketiilr-I

(найменування посади керiвника
rтрiзвlаше)
Стр;lgа"7о*ого пiдроздiлli iнrпого
8рган\,, Lцс L] го,lовтjI1}"I розробникоrr)

(пiдпис) (iнiцiал iMeнi та



ýодаток 8

до Реrцаг"rент,у ДьвiвськоТ
pai1oHHoi' державtiоi адлtiн icтoarllT

iЪловi J]bBiBcbKoT райо;l Hir!'

державноТ адм lHi с:граilii'

(iпr'я та прiзвиrriе)

Службова записка

lЗЁд:

{.н азва гол 0вного р озроб н и ка проскту ро:iп орядхtеiтня )

tL!сз,а*: Внесення на оIiрацrоваI{ня в allapaT облдержадшriнiстрачiТ прtlскт,l,

розшорядження
{назва проскту розпоря/i}(ення)

l{а виконення пчнк1\,, __ Реrлаiч{енту Львiвськс,оТ pailoriHoT де;з:;чаiзlлг:,Т

эдt.liнiг:т,рэliii. затвердженого розпоряд}кенtljdх,i гоj]оtsIл пайдер;кадмiнiстреi.lii ;_зiд <i_ ,,];
201* року ЛЪ , прошу внести пiдготов:rений проекх,

Р С, :i Г{ ОllЯ fi ){t u* L{ Н Я

(назва проекгу розпоряджеяня)
.]]лli опраrlюваii}iя йоi о в ал аlэатi райлерrкадмirзiствацi j 

.

ýоlаtпкм:
1. ' IIо,rLснклвальна запL!ср{а,

i. fioBidKa пуло поzоdмсення проскmу розпоряdженнsL з вiза;чlтt ltepiBHt;Klrl
с tп pyy;i?1 урнu;r. п i о 1э о з о i л i в, я к i п о : о d uл u п р о €кm .

J. f,rlку,,менmч, переdбаченi Реzла,л,Lен,mолг раitdерлtсаdл,liнiсmрrltli1', lllr-: iHl,,li
)oKyMeHrlru, в,цзначен,i zoltoBHttM розробнuко",w (у разi необхidноr:lпi,).

(trс;,-:ада) (iriдпис) (iнiчiал il,,leHi та лрiзвиrцеi



Завлзували:

Гlерший заст\,пник
гоj{оtsLi райдtержаднri HicTpauii

Щодаток 9

до Регламенry ЛьвiвськоТ

районноТ державноТ адмiнiстрашiТ

(пiдпис) (iнiтдiали та fiрiзвишdе)
(дата вiзування)

Застугtник голови райдержадмiнiстрацiТ (гriдпис) (iнirдiали та прiзвище)
(вiдповiдно до розподiлу функцiональних (дата вiзування)
обов'язкi в)

Керiвник ilIарату (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

райдержадмiнiстрацii (дата вiзlъання)

Начальник вiддiлу з питань правового (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
забезпочення аIтаршурайдержадмiнiстрацii (датавiзlъання)

Начальник управлiння фiнансiв
райдержадмiнiотрацiТ (пiдпио) (iнiцiали та прiзвище)
(тiльки прO€кти розпоряджень з питань

фiнансово-економiчноi дiяльностi та додатки до них) (дата вiЗуъання)

Головний опецiалiст з питань загlобiгання (пiдпис) (iнiцiали та прiзвишде)
, корупцiТ аларату райдержадмiнiстрацiТ (дата вiзуъання)

Начальник вiддiлу управлiння шерсоналом
. та органiзацiйноТ роботи апарату (пiдпис) (iнirдiа,ти та прiзвиrт:е}

райдержадмiнiстрацii (дата вiзування)

F{ачальник вiддiлу док}ментообiгу,
розгJIяду звернень грOмадян та контролю (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
апарату райдерlкадмiнiстрацiТ (редактор) (дата вiзlвання)

Керiвник с,iруктурного пiдроздiлу (апарату) (гriдпис) (iнiцiали та прiзвиiще)

райдержадмiнiстрацiТ (дата вiзlвання)
{го.повtrий розробник ilро€кту розпоряджрння)

Працiвник, який створив док}мент (пiдпис) (iнiщiали та прiзвище)
(даrа вiзування) о

Погоджено:
Голова районноТ ради (пiдпис) (iнiцiали та шрiзвище)
{якrцо лроект розпорядження стосусться коштiв (дата вiзування)
районного бюджеry)



ло ilpocIti/v розпорядiкення

fiоосlкт

Дlодаток i0
до Рег;rаменту Львirзськоi

райоrrноТ державноТ aдMirricTplrlt i ;.

висновOк
Ff ридиriн ого управл i ттня рай лержадмi Hi стратt i ;"

(назва)

розпс,рядження розроблег;сl

(найменування структурнOго пiдроздiлу. iншого орган:ч. шо € гоjlозни},t

розробником)

i, З;; резl,льта"l,аN{I1 ilроведеноt експертизи виявлено невiдповiдностi:
1\
t,,

iКонститlrцiТ i законаrt }KpaiHlT, iяtпим актам законодавства"

ро зпоряд;,1{ення },{ го"riов jt 1lай онноi державн оТ алмiн i страч iT)

lВи},tога},I нормоIlроскт),вальноТ те:rнtки 
--зазначаються 

недолiки, зокреr,ла логi,тнi та
зli,tiстовi)

2. }'зага.пьнений tsисi]оtsок

1\z-)

{наводиться v:]aгaJIbH ений в}1 сн овOк,га проir озIац ii

lj{{}]lО ilPOCKTy в i.tiлоцlч сцiнлостьс}1 правова доцi;lьнiсть приriняттяl ,t,a обгt-lt HTclзaaic,L i.

ПРОСКТ1: jоцiльнiсть споообу правового врегyпIовання {lLIт,ання. поруirlеiitlго в н b,_r_u) )

ilpaBoB_l, експ ертизу про€ к1 ),, р озпорядження проведено :

{найпценyвання шOсади працiвника (пiдпио) (iнiцiал iMeHi та irрiзвиrце)
вiддiлу з питань правового забезпечення) t

{tiача.пьнлtк вiддiл1. з пi{ гань
правOвогс} забезпечення)

{uiдпис) (iнiцiал iMeHi та irрiзвlrш,i:;

20 __року,


