
укрлiнА
КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДДНIСТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/9 "Zмlп.эr.э ра"Фr7 м. Кам'янка-Бузька

,Про заmверduсення полоilсення про

" 
вiddiп наdання оdмiнiсmраmавнuх
поалу? Каллt'янка-Бузькоi районноt
dерuсавноt аdмiнiсmрацil Львiвськоi
обласmi

ВiдповiднО дО ст.ст.5,42 ЗаконУ УкраТнИ <ПрО мiФцевi державнi
адмiнiстРацi}>, ТиповогО положенЕЯ прО структурний пiдроздiл мiсцевоi

державнОi qдмiНiстрацii, затвердженого пост€lновою Кабiнету MiHicTpiB

УкраihИ вiд 26.09.2012 ль887, та розпорядженнrI голови районноi державноi

адйi"i.rрацii вiд 2g.OL2018 }lb49l02_08/18 <Про виконання Закону Украiни вiд 9

листопад а 201-7 М2 1 9O-VIII>:

1. Затвердити положення гlро вiддiл наданЕя qдмiнiстративIlих посJlуг

Кадл'янка_Бузькоf районноi державноi адмiнiстрацii ЛьвiвсьКОi ОбЛаСТi, ЩО

додаеться.

2. Визнати таким, що . вц)атиJIо чиннiсть, розпорядження голови

районноi деркавноi адмiнiстрацii вiд 04.03.2014 }lb85/02_08/14 кПро
, затвердження положення про вi,lцдiл надання 4дмiнiстративних пOслуг

Кам'iнка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ bBiBcbKoi областi>.

3. Контропь за виконанЕям розпорядження покJIасти на перIIf,огo

заступника голови державноi 4дмiнiстрацii А.Вашкiвського,

Голова I}.I. КирIlлич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл надання адмiнiстративнпх послуг

Кам' япка-Бузькоi районноi державпоI адмiнiстрацii Львiвськоi обл acTi

1. Вiддiл надання qдмiнiстративних послуг Кам'янка-БузькоТ районноТ
державноТ 4дмiнiстрацii Львiвськоi областi (далi - вiддiл) утворюеться головою

оlрайонноi державноi qдмiнiстрацii, входить до скJIаду районноi державноТ
, адмiнiстрацiТ i в межшс райоку забезпечуе виконання покJIадених на вiддiл

завдань.

2. Вiддiл пiдпорядкований головi районноi державноi адмiнiстрацii,
оперативно - керiвнику апарату рйонноi державноТ адмiнiстрацii.

3. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УцlаiЪи, законами
УкраiЪи, актаI\,Iи Президента УкраiЪи, Iiабiнеry MiHicTpiB УкраrЪи, MiHicTepcTB,
iнших центр€tпьних оргшriв виконавчоi влади, розпорядженнrIми та
дорrIенЕями голови обласноi державноi адмiнiстрацiТ, розпорядженнями та
дорученнями голови рйонноi державноi адмiнiстрацiТ, нак€вами керiвника
апарату районноi державноi 4дмiнiстрацii, а також положенням про вiддiл.

4. Основним завданням вiддirry е забезпечення решiзацii державноi
полiтики з пит€Iнь надання 4дмiнiстративних посJýл, дозвiльноi системи у сферi
господарськоi дiяльностi, державноi реестрацii речових прав на нерухоме майно
та iх обтяжень та державноТ реестрацii юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприемцiв, громадськлD( формувань на територii райоrry.

. 5. Вiддiл виконуе TaKi завдання:

1) органiзовуе виконання Конститучii та законiв УкраiЪи, aKTiB

Презлцента Украihи, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTB, iнших
ценц)альних органiв виконавчоi влади у сферi надання адмiнiстративftИХ
посJrуг та державноi реестрацii, розпоряджень та дор}пrень голови ЛьвiвСьКОi

обласноi державно1 qдмiнiстрацii та голови Кам'янка-Бузъкоi районноТ
державноi адмiнiстрацii;

2) здiйснюе матерiально-технiчне та органiзацiйне забезпеченЕя

дiяльностi Центру надання адмiнiстративнID( посJIуг (нада;li Центр) яК

постiйно дiючого робочого оргаЕу районноТ державноi 4дмiнiстрацii;

3) забезпечуе У межа)( cBoix повнова:кень захист прав фiзичних та

юридшIНих осiб на звернення з метою отримання 4дмiнiстративних послуг та

проведення державно1 реестрац11 ;

4) цроводить анапiз кiлькостi звернень до Щентру, виданIlх документiв,

у тому числi дозвiльного характеру, зiбезпечуе контроль за дOтриманняIVI

.rроц."i" та процедур надання адмiнiстративних посJIуг вiдповiдно до



законодавства УкраiЪи, узагапьнюе статистичнi данi дiяльностi Центру та

вживае заrодiв до усуненЕя можJIивих недолiкiв;

5) в межil( повноважень забезпечуе удосконапенЕя системи надання

адмiнiстративних посJtуг та державноi peecTpaIlti шляхом впорядкування

процесiв та процедур;

6) вноситЬ пропозицiТ керiвника]\,I суб'ектiв надання адмiнiстративних

посJгуг щодо удосконaпення та спрощення процедур i процесiв наданн,I

адмiнiстративних послуг;

7) забезпечуе ефективне i цiльове використанЕя вiдповiдних

бюджетних коштiв;

8) розробляе проекти розпоряджень голови районноТ державноi
проекти нормативно-правовихадмiнiстрацii, У визначених законом випадкЕлх -

akTiB з питань реапiзацiт гапузевих повноважень;

9) бере участЬ У погодженнi гlроектiВ нормативно-правових aKTiB,

розробленшr iншИми оргаIIами виконавчоi вл4ди;

10) бере участь у розробленнi проектiв розпорядженъ голови районноi

державкоi адмiнiстрацiт, проектiв нормативно-цравових афв, головними

розробниками яких е iншi oTpyкTypHi пiдроздiли;

11) бере участь У пiдготовцi звiтiв голови районноr державно1

адмiнiстрацii;

L2) готуе самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздtлами

iнформЙiйнi та аналiтиЧнi матеРiали дJIя под€}нЕя головi районноi державноi

адмiнiстрацii;

13) бере ylacтb у пiдютовцi проектiв угод, меморандумiв у межах своiх

повновa)кень;

14) розглядае В установленому з€tконод€лвством порядку зверненirя

. громадян;

15) опраIIьовуе запити i звернення народних дегryтатiв Уrqраiни та

17) постiйно iнформуе населення про стан здiйснення визначених

законом повнова)кень;

18) органiзовуе робоry з укомплектування, зберiгання, облiку та

використання архiвних документiв;

19) забезпечуе захист персональних даних;

20) забезпечуе У межах cBoix повнова)кень реалiзацiю державноi

полiтики стосовно з€lхисту iнформачii з обмеженим доступом;

2|) забезпечус виконанЕя завдань та доручень. керiвниul"_1_рТ:::g

д.р**"ы адмiнiстрацiт з питань забезпеченнrI органiзацiт надання якlсних

4дмiнiстративЕих посJryг ".р.а ц";й, функцiонуваннrl центру та у сферi

державноi реестрацii.



6. Вiддiл дJIя здiйснення повноваженъ та виконання завдань, Що
визначенi, мае право:

1) одержувати, в установленому законодавством порядку, вiд iнших
структурних пiшlоздiлiв рйонноi держ€lвноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого
сtлIчIоврядування, територiапьнID( органiв центраJIьню( орг€lнiв виконавчоi влади,
пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi i
пiдпорядкування та ix посадових осiб iнформацiю, документи та матерiали,
необхiднi для виконання покJIаденю( на нього завдань

2) заlгуIrати спецiалiстiв iнших структурних пiдlоздiлiв районноi
державноi адмiнiстрацii, пiдприемств, установ i органiзацiй, об'еДНаНЬ

цромадян (за погодженЕям з ik керiвникаrr,rи) дJIя розгjIяду пит€Iнь, що н€LпеЖаТЬ

l до ix компетенцii;
Ii

, 3) вносити в установленому порядку пропозицtt щодо удосконаJIеннJI

роботи районноi державноi адмiнiстрацii у сферi надання адмiнiстративних
поспуг та державноi реестрацii;

4) користуватись в установленому порядку iнформацiйними 
'баЗаМИ

органiв виконавчоi влаци, системаI\dи зв'язку i комунiкацiй, мережами

спецiального зв'язку та iншими технiчними засобаrrли; ъ

5) скJIикатИ в устанОвпеномУ порядкУ наради, проводити семiнари ta
конференцii з питаrrь, що належатБ до компетенцii вiддiлу;

6) вносити, в установленому законодавством порядку, структурним

пiдроздiлапr районноI державноi адмiнiстрачii, органам мiсцевого

самовряДування, територiа.тlьниМ органап,I центрапьних органiв виконавчоТ

вJIади, установам та оргаlliзацiям Еезалежно вiд форми власностi i

пiдпорялкуваннrl пропозицii щодо пощрапIенЕя якостi наданшI ними

адмiнiстративних посJryг.

7. Вiддiл В установленому законодавством порядку та у межьх

повнов€Dкень взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом
' 
районноi державноi адмiнiстрачii, органаIчIи мiсцевогО С€II\dОВРЯДУВаННЯ,

територiаrr""йr" органамИ MiHicTepcTB, iншIоr центральних органiв виконавчоi

влаци, а такоЖ установ€Лми та органiзацiями з метою створення умов "дJш

провадження ,rо.оiдо"ноi та узгодженоi дiяльностi щодо cTpoKiB, перiодичностi

од.р*u"о i передачi iнформшдii, необхiдноi для напежного виконанн,I

покJIадеНID( на ньогО завданЬ та здiйснення запл€lнов€lних заrодiв.

8. Вiддiл очолюе начаJIьник, який цризначаеться на посаду i

звiльняеться з посади головою районноi державноi 4дмiнiстрацii згiдно iз

законодавством про державIIу сJIужоу,

g. начаrльник вiддiтrу за посадою е керiвником щентру наданЕ,I

qдмiнiстративних посJryг Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрачiТ

bBiBcbKoi областi

10. Начаrrъник вiддiлry:

l) здiйснюе керiвництво вiддiлом, органiзовуе й9го дiялънiсть, несе

персонаJIьну вiдповiдаьнiсть за результати йою дiяльностi;



положенЕя про вiддiл;

3) розробляе посадовi iнструкцii праrliвникiв вiддiлу та розподiляе

обов'язки мiж ними;

4) плаЕуе робоry вiддiлу, вносить пропозицii щодо формування планiв

роботи районноi державноi qдмiнiстрацii;

5) вживае за><одiв до удосконапенЕя органlзац11 та пiдвищення

структурними пiдроздiпаlrли державноi адмiнiс:рашii, iншими

ефективностi роботи вiддilry;

6) звiryе перед головою районноi державноi адмiнiстрацii про

виконаннjI покладених на вlддlл завдань;

7) може входити до скJIаду колегii рйонноi державноi адмiнiстрацii;

8) внOситЬ црOпозицii щодо розгJIяд/ на засiданнях колегii питань, що

належать до *о*.r"rйцii вiддilry, та розробляе цроекти вiдповiдних рiшень;

9) може братИ ylacTb у засiданнях органiв мiсцевого с€!моврядування;

10) представJIяе iнтереси вiддiлуувзаемовiдносинахзiншими

11) органiзовуе робоry з пiдвищенЕя рiвня професiйноi компетентност1

державних службовцiв вiддiлу;

|2) подае керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii пропозицii

щодо цризначеннrI на посаду та звiльнення з посади у порядку, передбаченому

законодавствоМ прО державнУ сrryжбу, державних сrrухбовuiв вiддi,ггу,

присвоення iM purii" держ€tвних сrryжбовцiв, iх заохочен}uI та притягнення до

дисциплiнарноi вiдповiдальностi ;

13) коорди}Iуе дiяльнiсть працiвникiв вiддilry, контролю€ якiсть та

своечаснiсть виконанЕя ними обов'язкiв;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що налеiкать до

повновФкень вiддilry;

15) забезпечус дотриманIIя rграцiвниками вiддiлry

сlryжбовою розпорядку та виконавськоi дисциплiни;

правил внутрiшнього

16) здiйснюс iншi повновйення, визначенi законом.

11.ГраничнУЧиселЬнiсть,фо"доплаТипрацiпрацiвникiввiддtлУ
визначае голова районноi д.р*u"Ъоi адмiнiстрачii у межах вiдповiдних

бюджетних призначень,

районноi
органаN,tи виконавчоI вJIади,

пiдприемствами, установаI\{и та

районноi державноi адмiнiстрацiТ;

. :,t

органами мiсцевого 'Самоврядуванн,I,

органiзацiями - за доруIенням керlвництва

|2. Штатний розпис та кошторис вiддiлу затверджуе голова 
"

районнОi держаВноi адмiнiстрацiI за пропозицiями начальника вiддiлу,


