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КДМ,ЯНКД_БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДДШСТРДLЦЯ

розпоряджвння

"t,Y. r пэ,. U: ъlф2 м. Кам'янка-Бузька

Про заmверdмсення Полоuсення про
Bid diл пр ав о во ео з аб ез печення,
вз аем о dii з пр ав о охор онн lui, lt
орzаншпu, оборонноi mа
м о б iлiза цi йноt р о б оmu, з апо бizання
mа nuяu.ення корупцi| апараmу
Калl' я н ка- Бу з ь Koi р а йо н н oi
d ер сrcавн oi adMiHicmp ацii

Вiдповiдно до ст.ст.5, б Закону Украi'ни <Про мiсцевi дерхtавнi

адмiнiстрацii>>, Загального положення про юридичIry службу MiHicTepoTBa,

iншого орга}ry виконавчrэi влаци, державного пiдприемства, установи та

органiзаlдii, затвердженого пост€}IIовою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

26.||.2008 Ns 1040, розl]орядження полови Кам'янка-Бузькот районноi

державноi адмiнiстрацiiЪiд zý.ot.2018 хь 49102-08/18 кПро виконання Закону

Украihи вiд 9 лисюпада2OL7 року Ns 2190-YIII): 
о _,____л,____*

1. Затвердити Положення про вiддiл правового забезпечення,

взаемодii з праВоохоронними органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи,

запобiганнЯ та виявленнЯ корупчii апаратУ Кам'янка-БузькоТ parloHrroT

державноТ qдмiнiстрацii, що додаетъся,
2. Вважати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

районноi державlrоi алмiнiстрацii вiд 12.09.201б Ns 42|102,08lIб <Про

затвердЖенЕЯ положеннЯ гlро вiддiл правового забезпеченн,I, взаемодii з

,rpuuoo*opo"""r" органами, обороrr"оi та мобiпiзацiйноi роботи, запобiгання та

виявленнЯ *орупчiТ "rr"р"ry 
Кам'янка-БузъкоТ районноi державноi

адмiнiстрацii>
виконанням розпорядженЕя покJIасти на керiвника

апарату

Голова
B.I. КириллIч

N" Уу2,/r2-t:Дzу



ЗАТВЕРЛКЕНО
розпорядження голови

районн_оi державноi адмiнiстрацii
ъiд lf'Lюи-аа 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл правового забезпечеЕня, взаемодii з правоохороннпмп органами,

оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявлення корупцii
а парату Кам'я нка-Бузько[ ра йонноI державноi ад мiнiстрац ii

l t Вiддiл пр€лвового забезпечеЕня, взаемодii з правоохоронниМи
l-

органаI\dи, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виf,вленЕя
корупцii апарату Кам'янка-Бузъкоi районноТ державноi адмiнiстрацii (далi -
вiддiл) утворюеться розпорядженЕям голови районноi державноi адмiнiстрацii.

2. Вiддiл е структурнlаьл пiдlоздiлом апарату Кам'янка-БузъкоТ районноi
державноI адмiнiстрацiТ.

3. Вiддiл пiдпорядковуеться керiвнику апарату районlýоi державноi
адмiнiстрацii, оперативно _ головi районноi державноi qдмiнiстрацii.

4. У своiй дiяльностi вiддiл керуеться Конституцiею УкраiЪи, законаМи

украiни <про державну службу>>, <про мобiлiзацiйну пiдготовку та
-.мобiлiзацiю>>, <Про оборонУ УкраiЪп, <<Про державну та€мницю>, актаI\dи

Президента УкраrЪи, Верховноi Ради УкраiЪи, Кабiнеry MiHicTpiB УкРаiЪИ,

MiHicTepcTB та iнцпгх центрчtпьних органiв виконавчоi влади, пОСТаНОВОЮ

Кабiнеry MiHicTpiB Украrни вiд 26 листопада 2008 року ],lb 1040 <Про

затвердЖення Загапьною положення про юрIцичну службу MiHicTepcTBa,

iншого органу виконавчоi влади, державного пiдприсмства, установи та

органiзаlдii)>, розпоряДженнямИ голiв обласноi та районноi державноi
адмiнiстрацii, наказами керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацii,
регламентом районноi державноi адмiнiстрачii, iншими нормативно-правовими

актап,lи вiдповiдно до напрямiв роботи, а також цим Положенням. З питань

органiзаЦii та проВеденнЯ правовоТ роботи вiддiл керуеться акт€lми MiHicTepcTba

юстицii УкраiЪи.

5. Вiмiл очоJIю€ начапьЕик, який призначаеться на посаду та

звiльняеТься З посадИ керiвниКом апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ

згiдно iз законодавством про державну сiryжбу. Прачiвникiв вiддiлу призначае

на посаду та звiльняс , ,оЪад" керiвник апарату $айонноТ державноi

адмiнiстРацiТ згiдно iз законодавством про державну службу.

У разi вiдсутнОстi нач€Lпьника вiддi.гry його обов'язки виконуе працiвник

вiддiлу, 
"" 

u*o.o покJIадено обов'язки начальника вiддirry.

6. ВiдцiЛ пiд чаС виконанНя покJIаденID( на нъого функцiй взаемодiе зi

структуРнимИ пiдроздiламИ обласноТ державноi адмiнiстрацii, районноТ

дйавноi адмiнiстрацii, органами мiсцевого СаI\ловрядування райоrrу",

правоохоронними органами, вiйськово-мобiлiзацiйними та вiйсъковими



пiдроздiлами, дислокованими на територiт району, територiальними органами

MiHlcTepcTB та iншшr центрапЬних орг€лнiв виконавчоi влади, пiдприемствами,

установами, органiзацiями рiзних форм власностi вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни.

7. Вiддiл спрямовуе та координуе правову робоry, здiйснюе методичне

керiвництвО i перЬвiРяе fi проведеНня У структурних пiшlоздiлах районноi
державноI aдмiнiстрацii.

8. Видання розпоряджень голови рйонноТ державноi 4дмiнiстрацii без

попереднъого розгJIяду та поюдження з вiддiлом не доtryскаеться.

g. Пропозицii вiддiлу щодо цриведення у вiдповiднiсть iз

законодавствоМ проектiВ розпоряДжень, iнших aKTiB районноi державноi
адмiнiстрацii' що суперечать вимогам законодавства, С обов'язковими дJlя

розгJIяду керiвниками структурних пiдlоздiлiв райдержqдмiнiстрацii.

10. Основними завданнями вiццilry е:

10.1. Правове забезпечеrшя дiяльностi районноi державноi адмiнiстрацii та

оргшriзацiя гrравовоi роботи, сцрямоваrrоi на цравипьне застосування, не)Dшльне

дотримання та заrrобiгалшrя невиконанню вимог законода8стRа, iншлгх

НОРМаТИВНlD( алсгiв рйонною держ€лвною qдмiнiстрацiсо, i-i керiвництвом, _

структурними пiдроздiлами, апаратом та посадовими особадли пiд час виконulнЕя

покJIаденID( на HID( завдань i функчiонаJБних обов,язкiв.

10.2. Представпення iHTepeciB рйонноi державноi адмiнiстрацii та rr

структуРних пiдроздiлiв у судa>( та iнших органа(.

10.3. ОрганiзшдiЯ взаемодii на територii рйоrту органiв державноi

виконавчоI влади з судовими, цравоохоронними, контроJIюючими органаI\{и та

iншиtлпа державними органами, пцприемствапdи, установаI\{и, органlзацшми

рiзнlос форм впасностi, об'еднаrrнями цромадян та ощремими цромадянаI\,Iц

УцраiЪИ для профiлалшики правопорушень, посипення боротьби iз злочиннiстrо,

пору"цiй, ,riц"."Ея законностi i rrразопорялку в ршiонi, а також пiдвищення

ефЪктивНостi дiялъностi правоохороннI,D( оргшliв,

10.4. ЗабезпеЧеннЯ виконанIIя законодЕIвства з пит€lнь оборонноi та

мобiлiзшliйноi роботи, органiзаIдiя та виконанЕя завдань територiальноi оборони,

10.5. Органiзацiя ппанування i здiйснення зш<одiв, спрямованих на

свосчасне цроведення мобiлiзацii.

10.6. ПроведенЕя органiзацiйноi та роз'ясrповапьноi роботи, забезпечення

та контроль за здiйсненням заrсодiв щодо запобiганrrя корупчii,

10.7. Здiйснення заrодiв щодо ведення секретною дiловодства та

забезпеченЕя РеЖИI\dу сещретностi в ycTaHoBi,

1 1. Завдання i функцii вiддiлry

1 1.1. У частинi rrравового забезпечення:

11.1.1. Органiзовуе та бере yracTb у забезпеченнi реалiзацii державноi
Y- *",- 

---,-___ *л'_л 'ллл-ллirDсrтIтr(т еякrrнппавства В районнii
правово1 полlтикИ, праtsиЛьногО застосуВання законодавства в районнiй



державнiЙ адмiнiстрацii та iT структурних пiдроздiлах, подае керiвництву
пропозицiТ щодо вирiшення правових питань.

1 1.1.2. Розробляе та бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень
та доруIень голови районноi державноi адмiнiстрацii.

11.1.3. Здiйснюе правову експертизу проектiв розпоряджень голови

районнОi держаВноi адмiнiстрацii, готуе висновки у разi ik невiдповiдностi
актаМ законодавства та/абО подае пропозицii щодо приведення таких проектiв

у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, погоджуе (вiзуе) ix за

наявносТi вiз керiвникiВ заiнтереСованих структурних пiдроздiлiв.

11.1.4. Переглядае ра}оМ iЗ структурними пiдроздiлами районноi
державноi адмiнiстрацiт розпорядження голови районноi державноi

t - ' ,и з питань. шо . ' ]о компетенцii, зммiнiстрацii та iншi документи з питань, що напежать до иоI

метоЮ ,rр"".де"ня iХ у вiдпоВiднiстЪ iз законодавством, подас вiдповiднi
пропозицii головi районноi державноi адмiнiстрацii.

11.1.5" Органiзовуе роботу, пов'язану з укладенням договорiв
(KoHTpaKTiB), бере ylacтb у ix пiдготовцi та здiйсненнi заходiв, спрямованих

на викоНаннЯ дЬговiрНих зобоВ'язань, забезпеЧеннi захИсту майнових прав i
законних iHTepeciB районноТ державноi адмiнiстрацii, а та{оЖ погоджуС

(вiзуе) ,po.*i" доiоворiв за наявностi погодження (вiзи) керiвникid'

заiнтересованих структурних пiдроздiлiв.

11.1.6. Органiзовуе претензiйну та позовну роботу, здiйснюс контроль

за iT проведенням.

1 1.1 .7. Дналiзуе матерiали, що надiйшли вiд правоохоронних i
контролюючих органiво результати позовноТ роботи.

11.1.8. Сприяе правильному застосуванню aKTiB законодавства про

працю.

11.1.9. Здiйснюе заходи, спрямованi на пiдвищення рiвня правових

dHaHb працiвникiв районноi державноi адмiнiстрацiт та ii' структурних

пiдроздiлiв.

1 1.1.10.ЗабезПечуе в установленому порядку представлення iHTepeciB

районноi державнот адмiнiстрацii та iT структурних пiдроздiлiв у судах та

iнших органах.

1 1.1.1 1.Готуе iнформацiйнi, довiдковi та iншi матерiали з питань

застосування законодавства.

)лови рчЙо""оi державноi

адмiнiстрачiт, якi носять нормативно-правовий характер та пiдлягаютъ

державнiй реестрацii в голоЙому територiаJIьному управлiннi юстицii у

львiвськiй областi.

1 1.1.13.За дорученням керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii

виконуе iншi завданЕя щодо ,pu"o"o.o. забезпечення дiяльностi районноТ

д.р*чЪ"оi адмiнiстрацii та ii структурних пiдрозjдiлiв,



\I.2. У частинi мобiлiзацiйноi роботи:

It.2.1. Розробляе i подае керiвництву райдержадмiнiстрацii проекти
нормативно-правових aKTiB з питань мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii.

|t.2.2. Здiйснюе iнформацiйне i методичне забезпеченшI мобiлiзацiЙноi
пiдготовки та мобiлiзацiТ органiв мiсцевого самоврядуваннrI, пiдприемств,

установ i органiзацiй, що перебув€lютъ у державнiй або комунЕlльнiй власностi
(у,оrчгу числi у спiльнiй власностi територiальних |ромад i переданi до сфери Тх

управлiння), якi залr{аються ними до виконання мобiлiзацiйних ЗаВДаНЬ

(замовлень).
\t.2.З. Органiзовуе i координуе роботу щодо розроблення проектiв

пдобiлiзачiйного плану, довгострокових i рiчних програм мобiлiзацiйноi
пiдготовки району вживае заходiв для забезшеченнrI ik виконання.

||.2.4. Органiзовус роботу з визначення гrотреб (обсяry) у фiнансуваннi
заходiв з мобiлiзацiйноi пiдготовки.

I|.2.5. Бере }п{асть в укJIаденнi договорiв (KoHTpaKTiB) про виконаннrI

мобiлiзацiйних завдань (замовлень) з пiдприемствами, установами Та

органiзацiями.
|1.2.6. Вживае заходiв щодо виконання пiдприемствами,iстановами та

органiзацiями мобiлiзацiйних завдань (замовлень), вiдповiдно до укладениХ
договорiв (KoHTpaKTiB).

|I.2.7. У випадку лiквiдацii (реорганiзацii) пiдприемств, установ та
органiзацiй подае пропозицiТ з питань передачi мобiлiзацiйних завданъ
(замовленъ) iншим структурам.

11.2.8. Здiйснюе контроль за cTBopeHHrIM, зберiганням та обслуговуванням
мобiлiзацiйного резерву матерiа_пьно-технiчних i оировинЕих pecypciB на
пiдприемствах, в установах та органiзацiях.

L1.2.9. Подае проlrозицii у межах cBoik повноважень щодо формування
довгострокових i рiчних процрам мобiлiзацiйноi пiдготовки.

11.2.10. Органiзовуе роботу, пов'язану з визначеннrIм можливостi

час мобiлiзацii.
||.2.|2.

Ьадоволення IIотреб Збройних Сил, iнших вiйськових форrrгувань, нацiональноТ
економiки та забезпеченнjI життедiяльностi населення в особливий перiод.

I|.2.11. Сприяе вiйськовому KoMicapiaTy у його роботi в мирний час та Пiд

Органiзовуе роботу спiльно з вiйськовим KoMicapiaToM з

бронювання вiйськовозобов'язаних i контроль за веденням ix облiку, забезпечус
поданнrI вiдповiдноi звiтностi, подае пропозицiТ щодо
вiйськовозобов'язаних на перiод мобiлiзацii та на военний час.

бронювання

||.2.13. Забезпечуе додержаннrI режиму ceкpeTHocTi пiд час здiйснення
заходiв з мобiлiзацiйноi пiдготовки.

1I.2.|4. Готуе щорiчну доповiдъ про стан мобiлiзацiйноi готовностi та про
хiд виконання довгострокових i рiчних програм мобiлiзацiйноi пiдготовки.



11.3. У частинi роботи щодо взаемодii з правоохоронними органами:

11.3.1. Бере )частъ в реапiзаIlii засодiв щодо заJtучення виробничого

потенцiаl1у випрЪвниХ колонiЙ Львiвщини в eKoHoMiKy регiону,

1 1.3.2. Проводить збiр, узагапънення
iнформшдii з правоохоронних пит€tнь, готуе

районноi державноТ адмiнiстрацiТ.

та аналiз статистrчнот та iншоi
вiдповiднi пропозицii для голови

11.4. У частинi роботи щодо запобiгаrrня та виявлення корупцii:

1 1.4.1. Розробляе днтикорупцiйЕу програ:чгу Кам'янка-БузькоТ районноi

де,ржавнОi адмi"iСrрацii, здiй.Ы. iншi заходи щодо запобiгання корупцiйним

цfiавопорушенням, а також забезпечуе контроль за ik проведенням.

1 I.4.2. Нqдае структурним пiдlоздiлаlrл райдержадмiнiстрацii .:u ix
iвникаN,I роз'ясненrrя щодо застосування антикорупцlиногоокремим праII:

законодавства.

11.4.3. Вживае заr<одiв з виявлення конфлiкry iHTepeciB та сприяе його

УсУНенню' коНтроJIюе Дотримання ВиМог законоДаВстВа ЩоДо ВреryлюВанн'I

-_л--lл-:-.-,, i.._ололi- о .пrlт.лltr Dтrqрпqr. сппиятливi лля вчиненнЯ корУпцiйнихконфлiкту iHTepeciB, а також виявJIяе сприятлив1 для вч корупцiйних

;Ь";;;;Б;;-;;r;; ; дiяльностi посадових i слУжбОВИХ ОСiб"'

р*д.рйдмiнiстрацii, вносить ix керiвникам пропозицii щодо ycyHeHH,I таких

I|.4.4. Здiйснюе перевфку фактiв подЕlнЕя декларацiй суб'ектами

декJIарування з числа прачЬкикiв рЙдержадмiнiстрацii та повiдомляе

нацiоъальне агентство з питань запобiгання корупцii про випадки неподання чи

несвоечасного поданЕя такrх декларацiй,

11.4.5. ПовiдомЛяе У письмовiй формi голову райдержqдмiнiстрачii, та

спецiапьно уповновдlкенID( суб'еiстiв у сфЪрi 
"po,"iii'- 

корупцii про факти, щd

Mo)Iý/Tb свiдчити про вчинення *оiуrrцit"шr або пов'язаних з корупцiею

правопорушеЕь посадовими особаrrли рйдержадмiнiстршiT,

1 1.5. У частинi оборонноi роботи:

11.5.1. Сприя€ дислокованим на територii району пiдроздiлам Збройних

Сил УкРаiни та i"** вiйськовим формуванЕям у виконаннi покладених на них

завданъ.

1 1.5.2. Бере у{асть в реагliзацii за<одiв спрячованjrх ira вирiшення 
_1т]1""

пiдготовки гро;йн украЪи до вiйськовоi сrryжби, пiдготовки цризовникlв з

вiйсъково-технiчн* arrчцirrьностей та вiйськово-патрiотичного вихованIuI,

11.5.3. Забезпечуе спiльно з районним вiйськовим KoMicapiaToM

проведеНня цриПискИ та призОву цромадян Украни на строкову вiйськову

сlryжбу, вiдбору громадян на вйськову служ бу за коFrтр?ктом i службу у

вiйськовоrу p*J.p"i 
"*.rапьнi 

(або гlеревiрочнi) та спецiальнi збори,

11.5.4.органiзацiйнозабезпечУепроВеДеннявiдборУканДиДатiвДJU{



вступу до вищих вiйсъковш< навчапьних закладiв MiHicTepcTBa оборони

УкраiЪи.

11.5.5. У межшс компетенцii спiлъно з районним вiйськовим KoMicapiaToM

органiзовуе та виконус завдання територiапьноi оборони на територii району,

здiйснюе заходи щодо ix забезпечення.

11.5.6. Органiзовуе роботу щодо здiйснення шефства над вiйсъковими

частинами на територii району.

12. Вiддiл мае право:

t2.|. ПеревiрятИ дотримання законностi в структурних пiдроздiлаr

районноi державноi адмiнiстрацii.

,,i |2.2. Одержувати у встановJIеному порядку вiд пос4дових осiб органiв

виконавЧот 
"лй",'органiЪ 

мiсцевоГО СаI\,IОВрядування, керiвникiв пiдприемств,

установ, органiзаЦiй документи, висновки, дЪвiдки, розрil(унки, iншi матерiа,пи,

необхiднi для виконання покJIаденID( на нього завдань.

|2.з. IнформУвати керiвництво У разi покладення на нього виконанн,l

роботи, що не "Ь.*"r" до функЦiй вiддiiry чи виходить за ix межi, а також у

випадках, коли вiдповiднi посадовi особи не подають

матерiалiв, rrеобхiдних для вирiшеннrl порушених питань.
документiв чи iнших

|2.4. Заlгуlати за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв районноi

державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдЙгх спецiалiстiв дjIя пiдготовки проектiв

норматиВних aKTi" ,u iнших документi", u також дJIя розробки i здiйснення

засодiв, якi проводяться вiддiлом вiдповiдно до покJIадених на нього обов'язкiв,

l2.5. гоryвати i доводити iншим структурним пiдроздiлам p"^:::i
державнОi qдмiнiстрацii, основним гапузевим органаI\d, органаI\d державно1

йЬ" та мiсцевогО самовряДrвання, вiйськовим пiдроздiлам, пiдприсмстваIчI,

установам, органiзацiям ii."r" форм власностi обов'язковi дJIя виконання

вказiвкИ щодО впроваджеЕЕя в життя рiшень з питанъ планування

методологiчного та методиtIного забезпечення мобiпiзацiйноi пiдготовки в

pйoHi, з питанъ празоохоронноТ, оборонноi та антикорупцiйноi дiяльностi,

12.6. КонтроЛюватИ та перевiрятИ виконан]lя пiдроздiлами районноi

державноi адмйiстрацii, органами державноi влади та мiсцевого

самоврядування, вiйъьковими- пiшlоздiлами, пiдприемствами) установами,

органiзаlдiями pir"* форм власностi Законiв Украiъи, указiв, розпоряджень'

дорученЬ ПрезидеНта 
-У-краIни, 

постаноВ, розпоряджень, доруIенъ Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи, розпоf)ядх(ень, дору{енъ та iнших рiшень голови обласноТ

державноi адмiнiстрацЦ .";;;; 'паПонllТ 
j:|:Тj,Ъ_.*'_Т:ТРаЧii З

*йiпir"цiйнш<, оборонних, цравоохор.нних та антикорупцtйних питань,

|2.7.отримУватиУВстаноВленомУпоряДкУвiДпосаДоВихосiборганiв
виконав.rоi влади та мiсцевого самоврядувu"о, вiйСЪКОВ""*О'jР::Н:",

керiвникiв пiдприемствJ установ, органiзацй докр{енти, висновки, довlдки

iншу iнформачЬ, "*оd"iд"у 
д* виконЕtнн,I покладених на вiддiл завдань,

фупкцiй та обов'язкiв,



12.8. Iнформувати керiвництво районнот державноi адмiнiстрацii у разi
покJIаданЕ;I на нього виконаннrI роботи, що не напежить до завдань, функцiй та
обов'язкiв вiддiлу, чи виходить за його межi, а також у випадках, коли посадовi
Особи не подають або не вчасно подаютъ документи та iншi матерiа-ltи,
необхiднi для вирiшення порушених питань.

12.9. За-ш1..rати за згодою вiдповiдних керiвникiв, спецiалiстiв для
пiдготовки iнформацiй, довiдок та iнших MaTepia-tliB, проектiв рiшень районноi
державноi адмiнiстрацii чи ik робочих органiв, здiйснення перевiрок виконання
ранiше прийнятих рiшенъ з питань, що нztлежать до його компетенцiТ.

|2.I0. Скликати наради з питань, що н€tлежать до компетенцiI вiддiлу.
i' |2.1 1. Брати }п{асть у сесiях районноi ради, нарадах, засiданнях Колегii
раЙонноi державноТ адмiнiстрацii, контролюючих та iнших державних органiв,
вiйсъкових пiдроздiлiв з питанъ, що стосуються завдань, функцiй i обов'язкiв
вiддiлу.

l2.\2.Подавати керiвнику апарата райдержадмiнiстрацii пропозицii про
заохочення працiвникiв, бра.lrи участь у розробцi, пiдготовц{ та проведеннi
вiдповiдних заходiв щодо оборонноi роботи, мобiлiзацiйноТ пiдготовки та
взаемодii з правоохоронними органами, а також щодо накJIадаЕня стягнень на
осiб, якi допустили порушення вимог законодавства i вiдповiдних рiшень
голови раЙонноi державноi адмiнiстрацii з питань мобiлiзацiйноi пiдготовки,
оборонноi та правоохоронноТ роботи

|2.|З. Вносити пропозицii головi районноi держадмiнiстрацii щодо
матерiально-технiчного забезпечення правоохоронноi, мобiлiзацiйноТ дiяльностi
вiйсъкових пiдроздiлiв району.

13. Начальник вiддiлу:

13.1. Здiйснюе керiвництво вiддiлом, несе персон€Lльну вiдповiдалънiсть
за органiзацiю та результати його дiяльностi.

|3.2. Подае на затвердження головi районноi державноТ адмiнiстрацii
положеннrI про вiддiл.

13.3. Органiзовуе робоry працiвникiв вiддiлу, розподiляе обов'язки мiж
НИМИ, дае вiдuовiднi дорученнrI щодо виконаннrI покладених на вiддiл завдань i
дор}чень керiвництва.

|з.4. Визначае обов'язки13.4. Визначае права та обов'язки працiвникiв . вiддiлу, подае на
ЗатвердженшI головi районноi державноi адмiнiстрацii посадовi iнструкцiТ
працiвникiв вiддiлу.

13.5. Бере }п{асть у засiданнrlх, нарадах та iнших заходах з питанъ, що
н€Lлежать до компетенцii вiддiлу.

щодо формування



13.8. Звiryе перед головою районноi державноi адмiнiстрацiT про
ВИКонання покJIадених на вiддiл завдань та затверджених планiв роботи.

13.9. Здiйснюе прийом цромадян, црацiвникiв органiв виконавчоi влади
Та мiсцевого с€lп{оврядуванЕя, правоохоронних органiв, вiйськових пiдроздiлiв,
ПРеДСТЕtВникiв пiдприсмств, уотанов та органiзацiЙ, розглядае iх пропозицii,
ЗаЯВИ, СКаРги i вноситъ керiвництву раЙонноi державноТ qдмiнiстрацii за
резулътатами ik розгJIяду вiдповiднi пропозицii.

13.10. Забезпечуе дотримання у вiддiлi правил внутрiшнього служб<эвого
розпорядку та виконавськоi дисциплiни.

13.11. Несе вiдповiдшlьнiсть за ведення секретного дiловодства та
рабезпечення режиму ceкpeтHocTi в ycTaHoBi.

14. Робота вiддirry здiйсrпоеться з додержанням режиму TaeMHocTi
вiдповiдIrо до законодавства з цих питЕ[нь, мобiлiзацiйне та секретне
дiловодство повинно вестись у спецiально обладнанш( примiщеннях згiдно з
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 02.10.2003 }{Ь 1561-12, Роздiл VIII.

15. Структура i чисельнiсть вiддiпу, фо"д оплати пралi працiвникiв
затверджуеться головою paltoHHoi держ€}вноi адмiнiстрацiТ в мёжах граничноi
чисельностi вiдповiдно до штатного розпису та кошторису на утриманЕя
апарату районноi державноi 4дмiнiстрацii"


