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РОЗПОР ЯДЖЕННЯ

, Про заmверdltсення Полоусення про

'!' uidОМ KoMyHiKotliй з zромudськiсmю,
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iin unor*i апараmу Кам'янка-
Бузько'i районно'i depatcaBHoi
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ВiдповiдноДосТ.сТ.5,6,44ЗаконУУкраiни<ПромiсцевiДержаВн1
адмiнiстРацii>>, на викоНаннrI розпоряДжен1{:,г.опЪ"" Кам'янка-Бузъкоi рЙонiiоi

державноi адмiнiстрацiт вiд zg.or.zorB Ns 49102_08/2018 <про виконання закону

VnpuT"" вiд 9 листогIада20I7 Ns 2190-VIIЬ:

1. Затвердити Положення про вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,

органiзаЦiйноi та iнфоРмацiйноi дi"л"но"тi апарату kам'янка-Бузькоi районноi

./9 ,t.lc;lltirb L ///lor7 м, Кам'янка-Бузька
't/

":-,*r\??"
: ''! \2ý,{ 

rre

державноi адмiнiстрацii, що додаеться,

2. Вважати таким, що втратиJIо чиннiсть, розпорядження голови

районноi державноi адмiнi.rрЬiт рiд. 14.09,201б J\b 424l0z_Osll'6 (цро

затвердженнrI положення ,rоо вiддiл. комунiкацiй громадсъкiстю,

органiзацiйноi та iнформацiйноi дiялънЪстi a"apary Кам'янка-Бузъкоi районноi

державноi адмiнiстрацii>,

з. Контролъ за виконанняМ розпорядженЕя покJIасти на керрника

апарату районноi адмiнiстрацii Л. Височансъку,

B.I. Кирилич
Голова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

. районноТ державноi адмiнiстрацiТ
вiд < /€ >щrvJаа_20 1 8 року
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ПОЛОЖЕННЯ

5.

5.1.

1)

Основними завданнrIми та функцiями вiддiлу е:

У сферi внутрiшньоТ та iнформацiйноi полiтики :

забезпечуе реалiзацiю державноТ полiтики у сферi комунiкацiй з
громадськiстю та iнформацiйноi дiяльностi;

соцiально-економiчного та культурного розвитку району з питань, що н€шежать
до його компетенцiТ;

3) координуе, контролюе
виконання державних цiлъових
повноважень, заJIу{ае до реа"тiзацii

2) готус пропозицiТ до проектiв районного бюджеry i програми

та забезпечуе у межах cBoix повноважень
програм з питанъ, що наlrежать до його
програм Iромадськi органiзацii;

ПРО вiддiл комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
ДiЯЛЬностi апарату Кам' янка-БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

1. Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
' Дiяльностi апарату Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ (далi -

ВiДДiЛ) УТВорюеться розпорядженням голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

2. Вiддiл е структурним пiдроздiлом апарату Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ.

З. Вiддiл в частинi реалiзацiТ державноТ внутрiшнъоТ m iнформацiйноТ
ПОЛiТики пiдпорядковусться головi районноТ державноi адмiнiстрацiТ, в частинi
ОРГаНiЗаЦiЙноi роботи та оперативноi - керiвнику апарату районноi державноТ
аДМiНiСтрацii. Вiддiл пiдзвiтний i пiдконтрольний департаменту внутрiшньоТ та
iНформацiйноi полiтики обласноi державноi адмiнiстрацii в частинi
iнформацiйноТ дiяльностi.

4. У своiй дiяльностi вiддiл керуеться Конституцiею Украiни, Законами
УКРаiЪи, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iнших

4. у своlи дiяльностi вiддiл керуеться Конституцiею Украiни,

ЦеНТр€lльних органiв виконавчоi влади, розпорядженIuIми голови обласноТ
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацiТ, розпорядженнями голови районноi державноi
аДМiНiСтрацii, наказами керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ,

, Регламентом районноi державноТ адмiнiстрацii, цим ПоложенIuIм та iншими
нормативно-правовими актами вiдповiдно до напрямiв роботи.



у

розпорядженъ голови районноТ державноТ
законоМ норматиВно-правовf акти з гIитанБ, Що

4) розроб.тя€ проектi,{

адмiнiстрацiТ, iншi, визначенi
наJIежать до його компетенцiТ;

5) забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii у
вiддiлi;

6) сrrрияе нез€шежнiй дiяльностi об'еднанъ цромадян, створюе наlrежн1

умови для rrосилення iх впливу на прийняття суспiльно важливих рiшень;
7) здiйснюе монiторинг дiяльностi полiтичних партiй та |ромадських

органiзацiй, готуе пропозицii щодо з€tл)л{енця зазначених органiзацiй до

вирiшення соцiалъно-економiчних питань областi;

s) здiйснюе монiторинг проведення мирних зiбрань, органiзовуе в

_ 
ycTaнoBn::o*{ 

1IорядкJ р_lr_"] з iншими структурними пiдроздiлами районноi
,/, держаВноt адмiнiстрацiТ розгляд вимог уrасникiв зазначених акцiй;

" 
' 9) забезпеЧус впроВадженнЯ ефективних механiзмiв комунiкацiй мiж

районною державною адмiнiстрацiсю та громадськими об' еднаннями;

10) готус пропозицii tцодо здiйснення заходiв з метою створення

нiшIежнИх уrо" до" дi"о""о"тi iнститутiв громадянського суспiльства в районi;
11' здiйснюе органiзацiйно-правове забезпечення дiялъностi

громадсъкот ради при районнiй державнiй адмiнiстрацii; iф

|2) органiзовуе разом з iншими структурними пiдроздtлами раионцо1

державноi адмiнiстрацiТ-ггубпiчнi заходи районноi державноi адмiнiстрацii за

уrъстi представ""*i" iнститутiв громадянського суспiльства та полiтичних

партiй;
1з) координус та Еадае методичну пiдтримку взасмодtt структурних

пiдроздiлiВ районноТ державнОi адмiнiстрацiТ з представниками iнститутiв

цромадянсъкого суспiльства;
14) забезпечуе пiдготовку та проведення р€tзом з 1ншими структурними

пiдроздiлами районноi державнот адмiнiстрацii публiчних |ромадських
обговорень;

15) готу€ пропозицiт щодо пiдтримки суспiлъно значимих громадсъких
' iнiцiатив в районi;

1б) сприяе та забезпечуе пiдготовку i проведенн1 р€вом з 1ншими

структуРнимИ пiдроздiлами районноТ державноi адмiнiстрацii ceмigapiB,

(круглих столiв>> з полiтико-правових питань, консультацiй з громадськiстю з

актуttльних питанъ суспiльного життя, щодо шляхiв розв'язання гlроблем i

визначення персrrектив розвитку району, о також стосовно iнших rrитань;

|7) rйй."rоu органiзаЦiйно-практичне забезпечення роботи районноТ

мiжвiдоМчоТ KoMicii у спраВах увiчнення жерТв восн та полiтичних репресiй;
1s) здiйснюЬ тriдготовку, органiзацiю та проведення офiцiйних заходiв з

вiдзначення свят державного, регiонаJIьного, мiсцевого значеннrI) пам'ятних
, д€tт, iсторичних подiй тоIцо та забезпечуе участь керiвництва районноi

державноi адмiнiстрацiТ у цих заходах;
19)

органiв виконавчоТ влади;
20) напрацьовус тематичнi напрямки роботи iз засобами масовоТ

iнформаЦii, 
""""rr"е 

пробпеМИ, Що найбiльше турбуютъ громадськiстъ;

забезпечус через засоби MacoBoi iнформацii вiдкритiсть у дlяльност1



2|) готуе, розмiщуе та IIостiйно оновлюе матерiа-пи длЯ веб-сайry

районноi державноi адмiнiстрацiТ та офiцiйноi сторiнки районноi державноi
адмiнiстрацii в соцiальних мережах;

22) забезпечуе iнформацiйне цаповненнrI роздiлiв <<Новини>>,

<<Громадська рада), <Щоступ до публiчноТ iнформацiii> офiчiйного веб-сайry

районноi державноi адмiнiстрацii;- 
2з) здiйснюС адмiнiстРуваннЯ офiцiйнОго веб-сайту районноТ державноТ

uO''""I+i''ibo. 
власнi матерiали для преси, органiзовуе iнтерв'ю з фаХiВЦЯМИ

з суспiльно-актуаJIьних питань, вiдповiдае на публiкацii в пресi;

25) проводить роботу з журн€lлiстами: готуе i проводить прес-

конференцiт, 
- 
брифiнги; органiзовус зустрiчi з керiвництвом та iншими

..r"цi-i"тами; у **u* своеi компетенцii готуе вiдповiдi на запити редакцiй
видань, телебачення, радiо, органiзовуе вiзуальнi матерiали;

26) забезгtеЧус у{асТъ спiкерiв вiд районноi державноi адмiнiстрацii у
прес-конференцiях, брифiнгах, вiдеочатах) вiдеоефiрахта (кругЛих столаю);' zil забезпеЧуе iнформацiйний супровiд державних реформ на територii

району;
2s) забезпечуе функцiонування системи постiйнgГо монiторинry

цромадсЬко-гrолiтИчниХ настроТВ населеннlI та оцiнки суспiльно-полiтитrоТ
ситуацiТ в районi;- 

29' щоденно iнформус департамент внутрiшньоi та iнформацiйноi

полiтики Львiвськоi обласнот державноi адмiнiстрацii про найважливiшi

суспiльно-полiтичнi подii, що вiдбуваються в районi;
з0) надае головi районноi державноТ адмiнiстрацiТ iнформацiйно-

аналiтиЧнi матеРiали та ""о""r" 
пропозицii шодо формуваннrI та реалiзацiТ

внутрiшньоi та iнформацiйноТ полiтики;

_ 
^ 

. 
,rl aHa_rriiyc та прогнозуе роЗвиток суспiльно-полiтичних процесiв в

раион1;
з2) забезпечус оприлюднення нормативно-правових актlв раионно1

державноi адмiнiстрацii;
33) сприяс безперешкоднiй дiяльностi засобiв масовоТ iнформацiТ ycix

форм власностi та утвердженню свободи слова;

34) забезпеЧус розгJШд звернень, заяв i скарг |ромадян, установ та

органiзацiй з питань, що нu}JIежатъ до його компетенцii; органiзовуе

просвiтницькi кампанii для рiзних верств населення з метою ознайомлення Тх з

мЪханiзмами участi у формуваннi та реалiзацiТ державноi та регiонаrrъноТ

полiтикиi

5.2 У сферi органiзацiйного забезпеченнrI:

1) здiйснюс органiзацiйне забезпечення дiяльностiрайонноТдержавноТ
адйiнiстрацii та веде в установленому порядку облiк завданъ та контроль iх
виконаннrI;

2) забезпечуе формування рiчних, кварт€tльних, а в разi потреби -
мiсячниХ та тижнеu"* rrпu"iв роботи раЙонноi державноi адмiнiстрацii;



3) забезпечуе органiзацiйну пiдготовку засiдань Колегii районноi
державноi адмiнiстрацii;

робоч
4) забезпечус органiзацiйну гriдготовку проведення нарад, ceMiHapiB,

их зустрiчей за участю голови районноi державноi адмiнiстрацii та

урочистих заходiв районноi державноi адмiнiстрацii;

5) проводить органiзацiйну роботу для забезпеченнrI вiзитiв, рОбОЧИХ
поiЪдок до району голови обласноi державноI адмiнiстрацii, формУе ПРОГРаМИ

6) забезпечуе органiзацiйну пiдготовку робочих
районноi державноТ адмiнiстрацiТ в межах району;

7) здiйснюе пiдготовку проектiв розпоряджень голови раионно1
державноI адмiнiстрацii та наказiв керiвника аlrарату районноi деРЖаВНОТ

адмiнiстрацii з питань органiзацiйноi i управлiнсъкоi дiяльностi РаЙоннОТ

державноi адмiнiстрацii;

S) надае практичну i методичну допомоry структурним пiДРОЗДiЛаМ

районноi державноi адмiнiстрацii та виконкомам мiсцевих рад щодо
забезпеченнrI ix дiяльностi в межах компетенцiТ; :q

9) забезпечусведеншI гIротоколiвнарадголовирайдержадмiнiстраЦiТ;

10) здiйснюе систематичний аналiз щодо стилю, форпл i методiв
органiзацiйноi та управлiнськоi роботи виконкомiв мiсцевих раД РаЙОНУ Та

структурних пiдроздiлiв районноТ державноi адмiнiстрацiТ;

11) надае практичну i методичну допомоry структурним пiдрозДiлаМ

районноi державноi адмiнiстрацii та викоЕкомам мiсцевих рад раЙонУ ЩОДО

забезпеченнJI iх дiяльностi в межах компетенцii;

|2) узагальнюе, поширюс та впроваджуе в роботу прогресивнi фОРМИ i
передовий досвiд органiзацiйноi та управлiнськоТ дiяльностi, принципiВ
науковоi органiзацii працi та методiв керiвництва;

13) вивчае та узагалънюе змiст i характер питань, що вирiшгУrОТЪСЯ

головаIuи виконкомiв мiсцевих рад, аналiзуе rrрактику пiдготовки , НИМИ

розtIоряджень;

14) вивчае ступiнь ефективностi впливу виконкомiв мiсцевих раД на
стан соцiально-економiчноТ сиryацii в районi;

15) здiйснюе заходи щодо сприяння пiдготовцi та проведенню виборiв

1ншI,D(

його перебування;

поТздок голови

та референдумiв, якi передбаченi чинним законодаdством, стосовно yr{acTl

органiв виконавчоi влади у виборчих кампанiях;

16) забезпечуе у районнiй державнiй адмiнiстрацii виконання ЗаконУ
УкраТни <Про доступ до публiчноТ iнформацii>.

6. Вiддiл мае право:

1) одержувати у встановленоМу законодавством порядку вiд
структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацit, органlв ВиКОНаВЧО1



ВЛаДИ, ОРГаНiв мiсцевого самоврядування, керiвникiв пiдпри€мств, установ,
ОРГаНiЗацiЙ незалежно вiд форми власностi iнформацiйнi та iншi матерiали, а
ВiД МiСЦевого органу державноi статистики - безоплатно статистичнi данi,
необхiднi для виконаннrI покладених на нього завдань;

2) iНформувати керiвництво у разi покJIадення на нього виконаннrI
РОбОТИ, ЩО не н€tлежить до функцiй вiддiлу чи виходитъ за ix межi, а також у
ВИПаДКаХ, КОЛи вiдповiднi посадовi особи не подають документiв чи iнших
матерiалiв, необхiдних для вирiшення порушених цитань;

3) залу{ати спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв районноI
ДеРЖавноi адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiй (за погоджен}uIм з
ix керiвниками), представникiв об'еднань |ромадян (за згодою), а також
фахiвцiв для розгляду питань, що н€uIежать до його компетенцiТ;

4) СкJIикати в установленому порядку наради, проводити засiдання за
КРУГлиМ столом, органiзовувати семiнари з питань, що нЕlJIежать'до його
компетенцii;
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5) вносити в установленому порядку пропозицii щодо удосконалеFня
роботи районноi державноi адмiнiстрацiТ в межах компетенцii;

6) гоryвати та вносити в установленому порядку пропозицiТ щодо
притягненнrI до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства з
питань, що нzrлежать до його компетенцiТ;

7) використовувати системи зв'язку i комунiкацiТ, що iснують в районнiй
державнiй адмiнiстрацii.

7. Вiддiл в установленому законодавством порядку
гIовноваж"": . взасмодiе iншими структурними
раидержадмlнlстрац11, органами мlсцевого самоврядування, територlЕlJIьними
органами MiHicTepcTB, iнших центрЕtпъних органiв виконавчоi влади, а також
пiдприемствами, установами та органiзацiями з метою створення умов для
провадженнrI послiдовноТ та узгодженоТ дiяльностi щодо cTpoKiB, перiодичностi
одержання i передачi iнформацii, необхiдноi дjul н€tпежного виконаннrI
покJIадених на нього завдань та здiйснення заrrланованих, заходiв.

8. Вiддiл очолю€ начаJIьник, який признача€ться на посаду та
звiльняеться з посади керiвником аrrарату районноi державноТ адмiнiстрацii
згiдно iз законодавством про державну службу. Працiвникiв вiддiлу призначас
на посаду та звiльняе з посади керiвник апарату районноi державноТ
адмiнiстрацiI згiдно iз законодавством ilро державну службу.

9. Начальник вiддiлу:

1) здiйснюе керiвництво дiялЬнiстю, вiддiлу, несе
вiдповiда_гlьнiсть за виконання покладених на вiддiл завдань;

та у межах
пiдроздiлами

персонаJIьну
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2) подае на затвердження головi районноi державноi адмiнiстрацiТ
lrоложення про вiддiл;

3) забезпечуе пiдготовку проектiв розпоряджень голови районноi
державноi адмiнiстрацii, наказiв керiвника апарату районноi державноi
адмiнiстрацii та iнших документiв з питанъ вiднесених до компетенцiТ вiддiлу;

4) бере rIасть у нарадах, якi проводить голова районноi державноТ
адмiнiстрацii, його заступники та керiвник апарату районноi державноi
адмiнiстрацii з питань органiзацiйноi та iнформацiйноi дiяльностi;

5) подае керiвнику апарату районноi державноТ адмiнiстрацii пропозицii
про вiдзначення та заохочення працiвникiв за сумлiнне ставлення до cBoik
посадових обов'язкiв та про притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi
працiвникiв вiддiлгу, винних у порушеннi чинного законодавства, нен€lлежному
виконанi своiх обов'язкiв;

6) органiзовуе та координуе роботу працiвникiв вiддiлry, розподiляс
обов'язки мiж ними, дас вiдгrовiднi дору{ення щодо виконанIuI покладених на
вiддiл завдань i доруlень керiвництва, надас iM допомоfo у виконанi cBoix
обов'язкiв;

7) визначае обов'язки працiвникiв вiддiлу, розробля€ посадовi iнструкцii
працiвникiв вiддiлу;

8) плануе роботу вiддiлу i забезпечуе виконання поставлених перед
вiддiлом завдань;

9) вжива€ заходiв до удоскон€tllення органiзацiТ та пiдвищення
ефективностi роботи вiддiлу ;

10) звiтуе перед головою районноi державноТ адмiнiстрацiТ про виконаннrI
покJIадених на вiддiл завданъ та затверджених планiв роботи;

11) вносить пропозицii щодо розгляду на засiданнях 'КолегiI
райдержадмiнiстрацii питанъ, що наJIежать до компетенцiТ вiддiлу, та розробляе
проекти вiдповiдних рiшень;

12) представJIяс iнтереси вiддiлу у взаемовiдносинах з iншими
структурними пiдроздiлами районноi державноi . адмiнiстрацiТ, органами
мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та органiзацiями - за

дору{еншIм керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii;

13) виконуе також iншi обов'язки, покладенi на
державноi адмiнiстрацiТ та керiвником апарату
адмiнiстрацii;

нього головою районноI
районноi державноi

14) забезпечус дотримання у вiддiлi'правил внутрiшнього службового

розпорядку та виконавськоi дисциплiни.



10. СтруктуРа i чисельнiсть вiддiлу, фоrпд оплати працi працiвникiв

затвердЖуютъся головою районноi державноi адмiнiстрацii в межах граничноТ

чисельностi вiдповiдно до штатного розпису та кошторису на утриманн,I
агIарату районноi державноt адмtнtстрац1l.
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