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ЛЬВIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

роз ПОРЯДЖЕННЯ

м. львiв N" j/Оi *0ф /
Пр о з аmв ер d uс ення пол о хrс ення
про апараm Львiiськоi районноi
d ер uс ав Hoi ймiнiсmр а щil
львiвськоi qбJласлпi

Вiдповiдно до cTaTTi 44 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ>, вiлповiдно до Типового регламенту мiсцевоТ державноТ

адмiнiстрацii (зi змiнами), затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB

Украihи вiд 11.12.1999 }lb 2263, Рекомендацiйних перелiкiв структурних

пiдроздiлiв обласноi, КиiЪськоi та Севастопольськоi MicbKoi, районноi,

районноТ у мм. Киевi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, затверджених

постановою Кабiнеry MiHicTpiB Уlgаihи вiд 18.04.2012 NЬ 606, розпорядженЕя
голови Львiвськоi районноi державних 4дмiнiстрацiТ вiд 10.03.2021 Ns U02-

08/2| <Про затвердження структури районноi державноТ адмiнiстрацiЬ:

1. Затвер дLlти Положення про апарат Львiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацii Львiвськоi областi, що дода€ться.

ь за виконанЕям розпорядження з€lJIишаю за собою.

Христина ЗАМУЛАffi
ffiT,ý
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
<</ji>

Ns

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Львiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii

львiвськоi областi

1. Загальнi положення

1.1. Апарат Львiвськоi районноi державноТ адмiнiстрачii Львiвськоi
областi (нЙапi - Апарат) утворюеться головою районноi державноi
адмiнiстрацii вiдповiдно до cTaTTi 44 Закону Украihи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ>.

|.2. Апарат скJIадаеться " зi структурних пiшlоздiлiв, , що
органiзацiйно забезпечують основну дiяльнiсть районноi державнОi

4дмiнiстрацii.
1.3. Апарат у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею Украiни,

законами Украihи, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,

MiHicTepcTB та iнших центральних органiв виконавчоТ влади, розпорядженняМИ
та . дорученнями голови обласноi та районноi державноi адмiнiстраuii,

Регламентом Львiвськоi районноi державноi 4дмiнiстрацii, наказами керiвника

апарату райоНноТ державноi адмiнiстрацii, цим Положенням та iншИМИ

нормативно-правовими актами.
,1.4. ДпараТ У процесi виконання покJIадених на нього завдань
i.

взаемодiс зi струкryрними пiдроздiлами районноi державно1 адмlнlстрац11, а

такоЖ iЗ апаратоМ та структурними пiшlоздiлами обласноТ державноТ

qдмiнiстрацii, територiапьними органами цонц)itльних органiв виконавчоi

влади та виконавчими органами мiсцевих рад.
1.5. Органiзацiя роботи Апараry здiйс*оеться вiдповiдно до

затвердЖеногО розпоряДженняМ голови рйонноi державноi адмiнiстрацii

регламенту районноi державноi адмiнiстрацii та цього Положенrrя.

2. OcHoBHi завдання Апараry

ОсновнЙми завдаIIнями Апараry е:

2.|. Правове, iнформацiйно-аналiтичне, методичне, кадрове,

органiзацiйне, матерiапьно-технiчне та iнше забезпечення дiяльностi районноi

дерkавноi адмiнiстрацii:.
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2.2. fliдготовка аналiтичних, iнформацiйних та iнших матерiалiв.
2.З. "Систематична перевiрка дотримання та виконання

структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii акгiв
законодавства, розпоряджень, доручень голови районноi державноi
адмiнiстрацii та наказiв керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ.

2.4. Надання методичноi та iншоi праrстичноi допомоги
структурним пiдроздiлам районноi державноi адмiнiстрацii та органам
мiсцевого самоврядування.

3. OcHoBHi функцii Апарату

Апарат вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:
3.1. Здiйснюе органiзацiйне забезпечення дотриманЕя на територii

району Коцституlдii Украihи, зЕжонiв Украihи, aKTiB Президента УкраiЪи,
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни та iнших центральних органiв виконавчоi влади,

виконання розпоряджень, дор}цень голови районноi державноi адмiнiстрацii,
наказiв керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацii.

3.2. Бере участь у здiйсненнi районною державною адмiнiстрацiсю

державного конц)олю у межа(, визначених чинним законодавством
3.3. Здiйснюе правове забезпечення дiяльностi районноТ державноi

4дмiнiстрацii, надае методичну та irrшу юридичIry допомоry з правових

питань.

. З.4. Представляе iнтереси районноi державноI адмiнiстрацii та Гi

структурних пiшlоздiлiв у судах та iнших органах влади пiд час розгJlяду
правових питань або спорiв.

. 3.5. Перевiряе за дорученIшм голови районноТ державноI
алмiнiстрацii та керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацii
виконання законiв Украiни, aKTiB Президента Украihи та Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи, розпоряджень i доручень голови обласноi та районноi державноТ

адмiнiстрацii струкц(рними пiдроздiлами районноТ державноi адмiнiстрачii,

розробляе цропозицii з питань удосконаленЕя ik дiяльностi, здiйснюе конц)ОлЬ

за своечасним поданЕям ними доповiдей, iнформаЦiй та iнших маТеРiаЛiВ

щодо виконаншt alcTiB законодавства, розпоряджень i доручень голови

обласноi та районноi державноi адмiнiстрацii; вивчас та узагаJIьнюс ДОСВiД

роботи цих органiв, на,дае практичЕу та методологiчну допомоry.
3.6. Забезпечус проведеннrI правовоt експертизи на предмет

дотримання вимог чинного законодавства пiд час пiдготовки проекгiв

розпоряджень головц районноТ державноi адмiнiстрацii. ;

3.7. ЗдiйснюереестраЦiюрозпОряджень голови районноi'державноi
адмiнiстрацii, доруIенЬ керiвництва, наказiв керiвника апарату районноi
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державноТ адмiнiстрацii, заб9зпечуе своечасне доведення 1х до ВикОНаВЦlВ Та

зацiкавлених осiб.
3.8. Забезпечуе в установленому порядку подання норматиВнО-

гIравових aKTiB районноi державноi адмiнiстрацii до Захiдного

мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м.Львiв) дJIя державноi

реестрацii та ik оприлюднення через засоби масовоi iнформацiТ.

з.g. Забезпечуе ведення дiловодства в районнiй державнiй

адмiнiстрацiТ.
З.10. Опрацьовуе та подае головi рйонноi державноi адмiнiСТРаЦii;

засцrпникам голови рйонноI державноi адмiнiстрацii (вiдповiдно до

розподiлry функцiоНttпьниХ обов'язкiв), керiвниковi апарату рйонноi
державноТ адмiнiстрацiт дочд,Iенти, зверненIUI, iншу кореспонденцiю, що

надходить До районнот державноi адмiнiстрацii, за ix дорученнями готуе

анаrriтичнi, :довiдковi та iншi необхiднi матерiали, а такоЖ проектИ

розпоряджень, доруIень голови районноi державнот адмiнiстрацii та наказiв

керiвника апарату районнот державноi адмiнiстрацii щодо цих докуrrdентiв.

3.11. Забезпечуе в установленому порядку органiзацiйну пiдготовку

та проведення засiдань вiдповiдних консуJьтативних, дорадчих органiв

районнот державнот адмiнiстрацiт, н&р&дl iнших заходiв, якi проводить голсiва

районноi державноi адмiнiстрацii, заступники голови або керiвник апарату

районноi державноi адмiнiстрацii.
3.I2. ЗабезпечуС координацiЮ роботИ та взаемодiю районноi

державноi адмiнiстрацii з органами мlсцевого самоврядуваннrI.

3.13. Забезпечуе взаемодiю за дорученням голови районноi

державноi адмiнiстрачiТ або керiвника апарату районноТ державноi

адмiнiстрацii струкцрних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii iз

львiвською обласною державною 4дмiнiстрацiею та ii структурними

пiдроздiлами, ценц)аJIьними органами виконавчоi влади, iх територiальними

3.|4. Дна.пiзуе у меж€lх, визначених чинним законод€lвством, накaLзи

керiвникiв структурних пiдроздiлiв рйонноi державIц)i адмiнiстрацii, рiшення

виконавчих органiв мiсцевих рад, а .також акти пiдприемств, установ,

органiзацiй, щО належатЬ дО сфери управлiння районноi державноi

адмiнiстрацii, щодо iх вiдповiдностi чинному законодавству,

3.15. На ocHoBi пропозицiй засryпникiв голови районноi державноi

адмiнiстрацii, керiвникiв структурних пiдроздiлiв районпоi державноi

адмiнiстрацii гоЦ9 та подае на розгJIяд головi районноi державноi

адмiнiстРацii проекти плаНiв роботИ, iншиХ залходiв, якi прсiводятъся районною

державIIQю адмiнiстраIliею. Забезпечуе коIIтроль за ix виконанн,Iм,

з.16. Здiйснюе реа.пiзацiю державноi полiтики з питань управлiння



персонttлом в "Апаратi та, структурних пiшlоздiлul районноi державноТ
алмiнiстрацii.

З.L7. " Забезпечуе здiйснення головою районноТ державноi
аДмшlстрацtl та керiвником апарату раЙонноТ державноi адмiнiстрацii cBoix
повноваженр з питань управлiнЕя персон€lлом.

3.18. Забезпечуе органiзацiйний розвиток районноi державноТ
4дмiнiстрац,ii.

3.19. Здiйснюе добiр персонапу в Апаратi.
3.20. Забезпечуе прогнозрання розвитку персонаIry, заохочення

працiвникiв до с.гryжбовоi кар'ери, пiдвищення рiвня ix гlрофесiйноi
компетентностi.

3.2|. Здiйснюе ана.гliтичну та органiзацiйну робоry з кадрового
менеджменту.

З.22. Здiйснюе

роботою з персон€tлом

адмiнiстрацii.
3.23. Здiйснюе контроль

органiзацiйно-методичне керiвництво та контроль за

у структурних пiдроздiлах районноi державноi

державIIу сrryжбу, про працю та за станом управлiння персоналом у
структурних пiдроздiлшr районноi державноi адмiнiстрацii.

З.24, Розглядае цропозицii та готуе документи щодо нагородженЕя

державними нагородами Украihи, вiдзнаками Президента Украiни, Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни, обласноТ та районноi державноi адмiнiстрацii, веде

-вlдповlднии оолlк.

3.25. . Здiйснюе органiзацiйпе забезпечення засiдань КолегiТ районноi
державноi адмiнiстрацii, а також нород, якi проводить голова районноi
державно1 адмшlстрац11.

3.26. Забезпечуе скJIаданЕя планiв роботи районноi державноi
адмiнiстрацii та забезпечуе пiдготовку управлiнських рiшень.

3.2'7 . Здiйснюе конц)олъ за виконанням структурними пiдроздiлами

районноi державноi адмiнiстрацii; територiаJIьними органами центр.лJIьних

органiв виконавчоi влади та органами мiсцевого сацоврядування в частинi

здiйсненЕя ними делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади Законiв

УкраiЪи, aKTiB та доручень Президента УIqраiЪи, ВерховноТ Ради УкраiнИ,

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, aKTiB MiHicTepcTB, iнших центрtлльних органiв

виконавчоi влади, розпоряджень i доручень голови обласноi та районноi

державноi адмiнiстрацii, доручень першого заступника, заступникiв голови

обласноi та районноi державноi адмiнiстрацii та за станом роботи з реаryванЕя
на зaшиТи i зверНеннЯ народних деttутатiв Украiни, депугатiв мiсцевих рад та

iншi вхiднi документи, а також проводить анапiз причин порушеЕIIrI TepMlElB

виконання документiв i вносить пропозицii щодо ik усуненЕя.
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3.28. Здiйснюс пiдготовкУ iнформацiйних, довiдкових та. iнших

матерiапiв з питанъ виконанЕя докр[ентiв.
з.2g. Iнформуе голову районноi державноi адмiнiстрацii, керiвника

апарату районноi державнот адмiнiстрацiт про стан виконанЕя документiв

органами мiсцевого самоврядування в частинi делегованих iM повновo)кень.

3.30. Забезпечуе скJIадання, затвердження головою районноi

державно1 адмrнlстрацш та подання на погодження до Львiвськот обласноi

державноt адмiнiстрацiт кошторисiв, помiсячних планiв асигrryвань, штатних

розпиоiв i розра,хункiв до них по Аrrараrу.

3.31. Складае на пiдставi даних бухгаптерського облiку фiнансову та

бухгагlтерську звiтнiсть, а також державIту статистиЕIну, зведену та iншу

звiтнiсть у Iюрядку, встановленому законодавством, i подае ii вiдповiдно до

встановлених TepMiHiB.

3.з2. Виконуе фiнансовi функчii головного розпорядника коштlв

державнОго бюдЖету за кIIквК 7831010 <<Здiйснення виконавчоi влади у
Львiвськiй областi>.

3.33. Виконуе фу"*цiт головного розпорядника коштiв або

розпоряДника другого рiвня по коштах ,Щержавного бюджеry Украihи

(державний фонд регiона.гrьного розвитку, резервний фонд державного

бюджету, кошти на проведенIuI виборiв Президента Украiъи та проведення

виборiВ народниХ деггутатiВ Украiни), видiлених районнiй державнiй

адмiнiстрацii вiдповiдними мiнiстерствами та iншими цеIIтраJIьними органами

виконавчоi влади УкраiЪи.
з.з4. , виконуе функцii головного розпорядника коштlв за

зат.вердженими рiшенням cecii районнiй ради програмами районпiй бюджету,

скJIадае по кожнiй програмi паспОрти бюджетних цроцрам, бюджетнi запити;

подае uiнформацiю та звiти щодо виконанIUI програм за кожним напрямом

використання.
3.35. ЗдiйснюС поточний контроль за дотриманшIм бюджетного

законодавства цри взяттi бюджетних зобов'язань, ix реестрацii в органil(

щержавноi казначейськоi сrrужби та здiйсненнi платеgiiв вiдповiдно до взятих

бюджетних зобов'язань.

3.36. Забозпечуе дотримання вимог нормаТивно-правових aKTiB

щодО викорисТаннЯ фiнансоВих, матерiа-пьних (нематерiаrrьних) pecypciB пiд

час прийняття та оформлення документiв щоДо,проведення господарських

операuiй, :' 
R^-^__-л Е,л-.-"*.,,,тY Dотттr,п ттп гою скJIадання

З.З7 . Формуе бюджетний запит по Апаlатч i меj

проекту держtlвного бюджеry на вiдповiдний pik та проекту црогнозу

державного бюджету на 2 насryпнi роки,

3.38. Забезпечуе облiк i розгляд звернень цромадян, органiзацiю
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прийому громЙян; перевiр8е в установлеЕому порядку стан цiеi роботи в
структурних пiдроздiлах районнiй державноi 4дмiнiстрацiТ, надас iM допомоry
в органiзацii цiеi роботи.

3.39. Органiзовуе особистий прийом цромадян керiвництвом

районноi державноi адмiнiстрацii i розгляд звернень, що надiйшли до районноi
державноi адмiнiстрацii, конц)олюе вирiшення порушених у цих зверненнях
питань, узагапьнюе та аналiзуе пропозицii, що мiстяться в них, розробляе
пропозицiiп спрямованi на усунення цричин, якi породжують обцрунтованi
скарги 1 зауваження громадян.

3.40. Здiйснюе опрацювання проектiв розпоряджень голови

районноi лфжавноi адмiнiстрацiТ та наказiв керiвника апарату районноТ
державноi адмiнiстрацiь за дорученням голови районноТ державноi
адмiнiстрацiТ аб,о керiвника апарату районноi державноI адмiнiстрацii

розробляе проскти розпоряджень з органiзацiйншс та кад)ових питань.
3.41. Здiйснюе перевiрку та ана.пiз рiшень виконавчих KoMiTeTiB

мiсцевих рад з питань здiйснення делеговаIIих повноважень органiв

виконавчоi влади.

3.42. Гоryе проеIffи розпоряджень голови районнiй державноТ
адмiнiстрацii щодо скасування наказiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв

районнiй державноi адмiнiстрацii, що суперечать Конституlдii УкраiЪи,
законам УкраiЪи, рiшенням Конституlдiйного Суду УкраiЪи, iншим
нормативно-щ)авовим aKT{lM або е недоцiльними, неекономними,

неефективними за очiкуваними чи фактичними результатами.
3.4З. .Провадить дiяльнiсть, пов'язану з державною таемницеЮ,

органiзовуе та вживае заходiв щодо забезпеченнrI режиму ceKpeTнocTi в

районнiй державнiй адмiнiстрацii вiдповiдно до вимог законодавства у сферi

охоронй державноi таемницi.

З.44. Забезпечуе пiдтримку технiчних засобiв iнформацiйних систем.

3.45. Здiйснюе органiзацiйну пiдтримку, забезпечуе взасмодiю

мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самовряДУВаННЯ,

закладiв, установ та органiзацiй стосовно створенняJа ведення ,ЩеРЖаВНОГО

реестру виборчiв, забезпечуе виконання рiшень розпорядника рееСтрУ.

З.46. Забезпечуе запровадження системи управлiння якiСТЮ В

районнiй державнiй адмiнiстрацii.
з.47. ОрганiзОвуе роботу щодо доступу,до гryблiчноТ iнформацii,

якоЮ володiе.,Апарат, вжива€ заходiВ щодО розгJIяду, оцрацювання, облiку,

систематизацii, анаriзу та надання вiдомостей на запити на iнформацiю, що

надходять до раионно1 державноi адмiнiстрацii, консультацiй пiд час

оформлення запитiв.
3.48. Днапiзуе разом з iншими структурними пiдроздiлами'районноI
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державноi ,' адмiнiстрацii . суспiльно-полiтичне, соцiаlrьно-екоцомiчне

становище в районi та подае вiдповiднi пропозицii з цих питань головi

районнiй доржавноi адмiнiстрацii.
З.49. Забезпечуе в межах компетенцii реалiзацiю на територii раЙОнУ

державноi полiтики, повнова)кень районноi державноi адмiнiстрацiТ З ПИТаНЬ

запобiгання корупцii.
3.50. Забезпечуе в межах компетенцii дотримання законоДаВСТВа З

питанЬ мобiлiзаЦiйноi роботи, органiзацiю заходiв мобiлiзацiйноi пiдготовки
i:

та мобiлiзацii i контроль за Тх здiйсненням.

3.51. Забезпечуе та органiзовуе в межа:( повнов€Dкень висвiтлення

дiяльностi районноi державноi qдмiнiстрацii на Гi офiцiйному веб-СаЙТi Та У

засобах масовоi iнформацii.
з.52." Здiйснюе пiдготовку та надання головi районноt державноt

адмiнiстрацiт об'ективних i незалежних висновкiв та рекомендацiй щодо

функцiоrryвання системи внутрiшнього контролю та п вдоскон€lлення.

3.53. Забезпечуе удосконаJýнЕя системи управлiння, запобiгання

факгам незаконного, неефективного та нерезультативного використаншI

бюджетних коштiв.
з.54, У межах, визначених чинним законодавством, за доруIенням

головИ рйонноТ державноi адмiнiстрацii або керiвника апарату районноi

державноi адмiнiстрацii викоЕуе iншi функцii.

4. Права Апарату

Апарат мае право:

4.|. У процесi виконаннЯ покJIадених на нього завдань

взаемоhiяти зi структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii,

територiальними пiдроздiлами центрапьних органiв виконавчоi влади,

виконавчими комiтетами мiсцевих. рад, пiдприемствами, установами,

органiзацiями та об'еднаннями громадян.

4.2. ЗатгуlатИ працiвникiв структурниý пiдроздiлiв районноi

державнОi адмiнiстрацiТ, територiаJIьниХ пiдроздiлiв ценц)альних органiв

виконавчоi влади, пiдприемств, установ, органiзацiй (за погодженнjtм з ikнiми

керiвниКами), предстаВникiВ цромадськостi до вивчення i розгJIяду питЕtнь, що

входятЬ до iХ компетеНцii та пiдготовки вiдповiдних матерiапiв.

4.з.,, Одержувати в установленому порядку вiд струIсурних

пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii, територiальних пiшtоздiлiв

центральних органiв виконавчоi Влади, органiв мiсцевоiо самоврядуванн,I,

пiдприеМств, установ, органiзацiЙ незалежно вiд форми власностi iнформацiю,

документи i матер iаllп,необхiднi для виконання повновЕtжень.
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4.4. 'Вносити на розгJIяд керiвництва районноi державноi
адмiнiстрацii проекти розпоряджонь голови районноi державноi адмiнiстрацii,

дор)цень голови рйонноi державноi адмiнiстрацii та заступникiв голови

районноi державноi , адмiнiстрацii, наказiв керiвника апарату районноi
державноi адмiнiстрацii, планiв зшrодiв, доповiднi записки та iнформацiю з

питань, що напежить до компетенцii Апараry.
4.5. Створювати робочi црупи i KoMiciT для розгJIяду рекоМендацiЙ

i пропозицiй щодо удосконалення роботи Апараry та вирiшення iнших питаНЬ.

Керiвник Апараry районноi державноТ адмiнiстрацii

5.1. Апарат очолюе керiвник апарату районноi державноi

4дмiнiстрацiТ (падалi - керiвник Апараry).

5.2. ,, Керiвник Апараry:
_ здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Апараry та органiзовуе ЙОГО

робоry, несе персонапьЕу вiдповiдадьнiсть за виконанЕrI покJIадених на

Апарат завдань;
- видае у межах cBoix повноваrкень накази, органiзовуе контроль за

ix виконанням;
- коНц)олюе дотриманнЯ В Апаратi вимог Регламенry районноТ

державнОi адмiнiСтрацii та докр{ентiв, що реryлюють органiзацiю роботи

районно1 державно1 адмшlстрац11;

подае на затвердження головi районноi державноi адмiнiСтрацii

Положення про Апарат;
подае на затвердженшI головi районноi державноi адмiнiстрацii

положення про cTpyкTypHi пiдроздiли Апараry;
l затверджуе посадовi iнструкчii працiвникiв;

- плаIIуе робОry Дпараry, вносить пропозицii щодо формування

планiв роботи рйонноi державноi адмiнiстрацiТ; 1

- вживае зшrодiв щодо удоскон€tпенЕя органiзацii та пiдвищення

ефективностi роботи Апараry; t
- подае на затвердження головi рйонноi державноi адмiнiстрацii

проекти кошторису та штатного розпису Дпараry в можах визначеноI

цраничноi чисельностi та фонду оплати прачi працiвникiв Дпарату;

- призначае на посади та звiльняе з посад у порядку, передбаченому

законодавствоМ прО державIIу слryжбу, державних слryжбовчiв Апараry та

державних слryжбовцiв, посади яких вiднесенi до посад категорii <<В>> посад

державнОi с.гryжбИ структуРних пiдlоздiлiв районноi деряiа"ноi адмiнiстрацii

без стаryсу юридИчноi особи гryблiчного права, присвоюе iM рангй держzIвних

.rrу*Оо"Uй, ,uoro"ye ix та притяryе до дисциплiнарноi вiдповiдальностi;

э.
I
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приЙмае на робоlу та звiльняе з роботи у порядку, передба,ченому
l

законодавств,9м про працю, працiвникiв Апараry, якi не е державними
службовцями, заохочуе ix та притяryе до дисциплiнарноi вiдповiдальностi;

- органiзовуе робоry з пiдвищення рiвня професiйноi
компетентностi державних слrужбовцiв Апарату та структурних пiдроздiлiв

районноi дерkавноi адмiнiстрацii без статусу юридичноi особи гryблiчного
права;

- проводить особистий прийом цромадян з питань, що належать до
повновЫень Апараry;

- забезпечус дотримання гlрацiвниками Апараry та структурних
пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii без статусу юридичноi особи
rryблiчного права правил внутрiшнього сrrужбового розпорядку та
виконавськоТ дисциплiни;

- ство.рюе на.пежнi для роботи умови та ik матерiально-технiчне
забезпеченн{;

забезпечуе пiдготовку м4терiапiв на розгJIяд голови районноi
державноТ адмiнiотрацiТ;

- органiзовуе доведенIIя розпоряджень голови районноi державноТ
qдмiнiстрацiТ та наказiв керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацiT до
виконавцiв;

- вiдповiдае за стан дiловодства, облiку та звiтностi в Апаратi;
- без довiреностi представJIяе районну державну адмiнiстрацiю,

укJIадае вц 1мен1 районно1 державно1 адмlнlстрацп договори, угоди з

господарських питань та iнших пит€tнь, пов'язаних з дiяльнiстю Апараry, та за

дор)ценням голови районноI державноi адмiнiстрацii _ з iнших питань;

викону€ iншi обов'язкип покладенi на нього головою районнОТ

державно1 адмшlстрац11.
5.3. Керiвник Апараry щ)изначаеться на посаry та звiльпяеться З

посад,I головою районноi державноi адмiнiстрацii згiдно iз законодавством цро

державну сlryжбу.

5.4.КерiвникАпараryмоЖеМатизасТУПI*tка,якийПриЗначаеТься
на посаду та звiльняеться з посад{ kepiBHlпcoM Апараry згiдно iз законодавством

про доржавну сlryжбу.

5.5. КерiвниК Дпараry видае накази з питань, що наJIежать до його

компетенцii. '
5.6. . Накази керiвника Дпараry, що суперечать Констиryчii

украiъи, iншим актам законодавства, рiшенням Констиryцiйного Суду
.*

Украiни та актам MiHicTepcTBo iнших центраJIьних органiв викон€lвчоТ вла,ди,

можуtь бу." cкacoвaнi головою районноi державноi адмiнiстрацii.
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б. Qрганiзацiя роботи Апараry

б.1. Витрати на утримання Апараry цроводяться за рахунок коштiв

.Щержавного бюджеry Украiни в межах фо"ду оплати црацi працiвникiв
Апараry та видаткiв на його )rц)имання.

6.2. Голова районноi державноТ адмiнiстрацiТ визначае структуру
Апараry та затверджуе Положення цро Апарат.

6.З. Структуру Апараry, граничIIу чиселънiсть та фонд оплати

црацi затверджуе голова рйонноi державноi адмiнiстрацii в межal( бюджетних
асигщrвань, видiлених на уц)имання Апараry.

6.4. Кошторис видаткiв i штатний розпис Апараry затверджуеться в

уст€lновленому законодавством порядку.
6.5. Струлстурнi пiдроздiли Апарату здiйснюють своi повноваженЕя

на пiдставi положень про вiдповiднiдi

Керiвник апарату Ольга ГОДЗЬ


