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кАм,янкА-БузькА рАйоннА шржАвFIА АдмIнIстрАLця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Каtrц'янка-Бузька

,Про заmверdмсення полоrtсення
.lFaп

'i про апараm Кам'янка-Бузькоt
р а йо нн о i d ер нс ав н oi adMiHicmp а цti

Вiдповiдно до ст.44Закону Украiни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,
враховуючи постанову Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1\.12.1929 Ns226З uПРО

затверджеЕнrI Типового регламенту мiсцевоI державноi адilriнiстраЦii> (Зi

змiнами), постанову Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18.04.2012 jЮ6Oб <ПРО

затвердження рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдроздiлiв ОбЛаСНОТ,

КиТвськоi та Севастопольськоi MicbKoi, районноi, районноi в ММ. КИеВi Та

Севастополi державних адмiнiстрацiй>>, розпорядженнrI голови ЛьвiвськоТ

обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 01.02.20i8 М 7210/5-18 <Про затверДЖеННЯ

Положення про апарат Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ>,

розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацii <Про ЗаТВеРДЖеННЯ

Регламенту Кам'янка-Бузъкоi районноi державноi адмiнiстрацii> :

1. ЗатвердитИ положення про апарат Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноТ адмiнiстрацii (далi - Положення), що додаеться.

, 2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голOви

районнот державноi адмiнiстрацii вiд 05.02.2014 J\b59l02-08/14 <Про

затвердЖеItнЯ положеннЯ про апарат Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ

адмiнiстрацiЬ.

з. Контроль за викоЕанням розпорядженнrI покласти на керiвника

апарату районноi адмiнiстрацiТ Л.Височанську.

B.I. КириличГолова



ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrI голови

районноi державноТ адм
вiд Р/ l-аэrп^эаэ

,iнiстрацii
2018 року
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ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальнi положення

1.1. Апарат Кам'янка-БузькоI раионно1 адмlнlстрац1l

вiдповiдно до cTaTTi 44 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>.

1.3. Апарат у своiй дiяльностi керусться Конституцiею УКРаiнИ,
законами Украiни, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету MigicTpiB УКРаiНИ,

Конституцiею УкраiЪи,

органiв виконавчоi влади вищого рiвня, розпорядженнями та дорr{еннЯЦИ
гOлови Львiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii, розпорядженняМИ Та

дорученшIми голови районноi державноТ адмiнiстрацii, наказами КеРiВНИКа

апарату районноТ державноТ адмiнiстрацii, Регламентом Кам'янка-БУЗЬКОi

районноi державноi адмiнiстрацii, цим Положенням та iншими норМаТИВНО-

правовими актами.

I.4. Дпарат у процесi виконаншI покладених на нього завдань взаеМОДiС

iз структурними пiдроздiлами районноТ державноi адмiнiстрацiТ, а ТаКОЖ iЗ

апаратом та структурними пiдроздiлами обласноi державноi аДМiНiСТРаЦiТ,

територiа-гrьними органами центральних органiв виконавчоI влади Ъа

виконавчими органами мiсцевих рад.

1.5. Органiзацiя роботи Апарату здiйснюеться вiдповiдно до
голови районноi державноi адмiнiстрацiТ

про апарат Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii

затвердженого розпорядженням
Регламенту районноТ державноI адмiнiстрацii та цъого Положення.

2. OcHoBHi завдання Апараry

Основними завданнями Ашарату е:

2.з. Систематична перевiрка дотримання та виконання

державноТ адмiнiстрацiI aKTiB

2.2. ПiдготоВка аналiТичних, iнформацiйних та iнших матерiалiв,

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

органiзацiйне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення дiялъностi районноТ
, державноТ адмiнiстрацii.

струкryрними
законодавства,пiдроздiлами районноТ



розпоряджень, дорr{ень голови районноi державноi
керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацii.

2.4. Надання методичноi та iншоi практичноТ
пiдроздiлам районноТ державноТ адмiнiстрацii,
самоврядування.

aKTiB законодавств4 розпоряджень i дорl^rень голови
адмiнiстрацii, розпоряджень i дору,rенъ голови

адмiнiстрацii та наказiв

допомоги структурним
органам мiсцевого

3. OcHoBHi функцii Апараry
Апарат вiдповiдно до покладених на нього завданъ:

3.1. Здiйснюе органiзацiйне забезпеченЕя дотримання на територiТ
раЙону Конституцii УкраiЪи, законiв УкраiЪи, aKTiB Президента Украiни,

;Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, органiв виконавчоi влади вищого рiвня, виконання

керiвника апараry районноi державноi адмiнiстрацii.

З.2. Бере f{acTb у здiйсненнi районною державною адмiнiстрацiею
державного контролю у межах, визначених чинним законодавством

З.З. Здiйснюе правове забезпечення дiяльностi районноТ державноТ
адмiнiстрацii, надання методичноi та iншоТ юридичноi допопфги з правових
питань.

З.4. Представляе iнтереси районноi державноi адмiнiстрацii та ii
структурних пiдроздiлiв у судах та iнших державних органах пiд час розгляду
правових питань або спорiв.

3.5. Перевiряе за дор)ченням голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ
та керiвника апарату районноТ державноi адмiнiстрацiТ виконання законiв
УкраiЪи, aKTiB Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,

розпорядженъ i доручень голови обласноi державноТ адмiнiстрацiТ,

розпоряджень i дорl"rень голови районноi державноi aдMiHicTpaIiii
структурними пiдроздiлами районноi державноТ адмiнiстрацii, розробляс
пропозицii з удоскон€lпення ik дiяльностi, здiйснюе контроль за своечасниМ
поданням ними доповiдей, iнформацiй та iнших MaTepia-rriB щодо ВиКОНаННЯ

обласноi державноТ
державноТ

адмiнiстрацiТ. Вивчае та узагальнюе досвiд ik роботи, надае ПРаКТИЧНУ Та

методичну допомоry.

з.6. Забезпечуе виконання вимог законодавства з питань оборонноi

роботи.

з.7 . Забезпечуе проведення правовоi експертизи на предмет

дотриманЕя вимог чинного законодавства пiд час пiдготовки проектiв

розпоряджень голови районноi державноi адмiнiстрацiТ.

3.8. Здiйснюе реестрацiю розпоряджень i доруrень голови районноi
державноТ адмiнiстрачii, наказiв керiвника апарату районноТ державноТ

uд*i"i.rрацii, забезпечуе сво€часне доведення ik,до викоЕавцiв та зацiкавлених

осiб.

раионно1



З.9. Забезпечуе в установленому порядку подання нормативно-праВоВих
aKTiB районноi державноi адмiнiстрацiТ до Головного територiального

управлiння юстицiТ у Львiвськiй областi для державноТ реестрацii та ix
оприлюдненнrI через засоби масовоi iнформацii.

З.10. Забезпечуе веденнrI дiловодства, у тому числi електронного
документообiry.

З.11. Опрацьовуе та подае головi районноi державноi адмiнiстрацiТ,
заступникам голови (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвнику апараТУ

районноТ державноi адмiнiстрацii документи, звернення, iншу кореспонденцiЮ,

що надходить до районноТ державноi адмiнiстрацiТ, за Iх доруtенНяМи ГОТУе

аналiтичнi, довiдковi та iншi необхiднi матерiа-rrи, а також ПРОеКТИ

l розпоряджень, доручень голови районноi державноi адмiнiстрацii та наказiв
, керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацi{ щодо цих документlв.

З.|2. Забезпечуе в установленому порядку органiзацiйну пiдготоВкУ Та
;.

проведення засiдань консультативних, дорадчих органlв раионноl ДеРЖаВНОl
адмiнiстрацiТ, нарад, iнших заходiв, якi проводить голова районноi ДерЖаВНОТ

адмiнiстрацii, заступникИ голови або керiвник апарату районноi державноТ
адмiнiстрацii. ф

3.13. Забезпечуе координацiю роботи та взасмодiю раЙонноi ДерЖаВНОТ

адмiнiстрацii з орг€}нами мiсцевого самоврядування.

з.t4. ЗабезпеЧус взаеМодiЮ структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ
адмiнiстрацii iз Ьвiвською обласною державною адмiнiстрацiею та iT

структурними пiдроздiлаlrли, територiа-гrьними пiдроздiлами центрutльних

органiв виконавчоi влади.

3.15. Дналiзуе У межах, визначених чинним законодавством, нак€ви

керiвникiв структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii, рiшення
виконавчих органiв мiсцевих рад, а також акти пiдприемств, установ,
органiзацiй, щО н€шежатЬ дО сфери управлiння районноi державноТ

, адмiнiстрацii, щодо iх вiдповiдностi чинному законодавству.

з.16. На ocHoBi пропозицiй заступникiв голови районноi державноТ

адмiнiстрацii, керiвникiв структурних пiдроздiлiв районноi державноi
адмiнiстРацiТ гоryе та пода. 

"u ро..пяд головi районноi державноi адмiнiстрацiТ

проекти планiв роботи, iнших заходiв, якi проводяться районною державною
адмiнiстрацiею. Забезпечуе контроль за ix виконанням.

з.I7. Здiйснюс реалiзацiю державноТ полiтики з питань управлiння
персонztлоМ В Дпараii та структурниХ пiдроздiлах ,районноТ державноТ

адмiнiстрацii.

, з.18. Забезпечуе здiйснення головою районноi державноi адмiнiстрацii та

керiвником апараry районноi державноi адмiнiстрацii свотх повноважень з

питань управлiння персонЕtлом.

3.19. Забезпечуе органiзаЦiйниЙ розвиток районноt
адмiнiстрацii.

державноТ



працiвникiв до
компетентностi.

службовоi кар'ери,

З.20. Здiйснюе добiр персонаlгу.

З.2|. Забезпечуе прогнозуваннrI розвитку персон€tлу,
пiдвищення рiвня ik

заохочення
професiйноТ

менеджменту.

З.2З. Здiйснюе органiзацiйно-методичне керiвництво та контроль за

роботою з персон€uIом у структурних пiдроздiлах районноi державноТ
адмiнiстрацiТ.

З.24. Здiйснюе контроль за додержанIuIм законодавства про державну
службу, про працю та станом управлiннrl персонЕlлом у структурних пiдроздiлах

районноТ державноi адмiнiстрацii.

З.25. Розглядае пропозицii та готу€ документи щодо нагороджен}uI
державними нагородами УкраiЪи, вiдзнаками Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, обласноi державноТ адмiнiстрацii та районноi державноТ
адмiнiстрацii.

З.26. Здiйснюс органiзацiйне ЗабезпеченIuI засiдань
державно1 адмlнlстрац1l, а також нарад, як1 проводить
державноi адмiнiстрацii.

З.27. Забезпечуе скJIадання планiв роботи
адмiнiстрацiТ та забезпечуе пiдготовку управлiнських рiшенъ.

З.28. Здiйснюс контроль за виконаннrIм структурними пiдроздiлами

районноi державноi адмiнiстрацii,' територi€шъними органами ценТр€tльних

органiв виконавчоТ влади та органами мiсцевого самоврядування в частинi

здiйснення ними делегованих повноважень органiв виконавчоТ влади заКОнiв

УкраiЪи, aKTiB та доручень Президента УкраiЪи, Верховноi Ради УКРаiЪИ,

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, aKTiB MiHicTepcTB, iнших центр€tлъНиХ оРгаНiВ

виконавчоi влади, розпоряджень i дорl"rень голови обласноi державноi

адмiнiстрацii, дорrIень першого заступника, заступникiв голови обласнот

державнОi адмiнiстрацiТ, розпоряджень i доруrень голови районноi державноТ

адмiнiстрацiI та за станом роботи з реаryвання на запити 1 звернення народних

З.22. Здiйснюе аналiтичну та органiзацiйну роботу з кадрового

КолегiТ районно[
голова раионноr

раионно1 державноТ

3.2g. Здiйснюе пiдготовку iнформацiйних, довiдкових та iнших

матерiалiв з питань викоЕання документiв.
3.30. Iнформуе голову районноi державноТ адмiнiстрацii, керiвника

апарату районноi державноi адмiнiстрацii про стан виконання документiв

в частинi делегованих iM повноваженъ,органами мiсцевого самоврядуваншI



З.31. Здiйснюе пiдготовку документiв щодо структури, фо"ду оплати
працi працiвникiв та видаткiв на утримання апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацii, структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii:

З.З2. Виконуе функцiТ головного розпорядника коштiв .Щержавного
бюджету УкраiЪи за основною програмою <Здiйсненнrl виконавчоi влади у
Львiвськiй областi>> та за iншими програмалли, якi визн€}тIенi MiHicTepcTBoM
фiнансiв УкраiЪи, а також за програмами по районному бюджету Кам'янка-
Бузького району.

З.ЗЗ. Проводить
Щержавного бюджету

районноiпiдроздiлiв
коштiв.

"' З.З4. Забезпечуе облiк та контролъ за витрачанням коштiв ,Щержавного
бюджеry УкраiЪи, подае в обласну державЕу адмiнiстрацiю та управлiння
Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи у Кам'янка-Бузькому районi зведену

фiнансову звiтнiсть.

3.З5. Забезпечуе погодженЕя та затвердженнrI кошторисiв видаткiв,
планiв асигн)aваIIь, штатних розписiв структурних пiдро$дiлiв районноТ
державноi адмiнiстрацiТ.

З.З6. Формуе паспорти бюджетноi програми за BciMa проГраМаМи
головного розпорядника коштiв державного бюджету на поточний piK та ПоДа€

на затвердження в обласну державну адмiнiстрацiю.

З.З7. Складас та надае в обласну державну адмiнiстрацiю звiти ПРО

виконання паспортiв бюджетноi програми.

З.З8. Формуе щорiчнi попереднi показники проекту,Щержавного бюджету
Украiни та прогнознi показники обсяry видаткiв на наступнi 2 роки

3.з9. Узага-пънюе та форrпrуе щорiчнi запити до проекту державного
бюджетУ вiдповiдно до доведених обласною державною адмiнiстрацiею
граничних обсягiв видаткiв. Розглядае пропозицiт розпорядникiв бюджетних
коштiв нижчого рiвня щодо обсягiв видаткiв державного бюджету та включа€

пропозицii до узагальненого бюджетного запиту.

з.40. Здiйснюе поточний контроль за дотриманням бюджетного

законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, ik реестрацiт в органах

,щержавноi казначейськот служби та здiйсненнrl платежiв вiдповiдно до взятих

бюджетних зобов'язань.

з.4\. Забезпечуе облiк i розгляд звернень громадян, органiзацiю прийому

громадян. Перевiряе в установленому порядку стан цiет роботи у структурних

пiдроздiлах районноi державноi адмiнiстрацii, надае iм допомоry в органlзацl1

цiсТ роботи.

з.42. Органiзовуе особистий прийом громадян i розгляд звернень, Що

надiйшлИ дО районноТ державноi' адмiнiсlрацiТ, контролюе вирiшення

порушених У них питань, узагальнюе та аналiзуе пропозицii, що мiстяться в

розподiл вiдповiдно до рiчного розпису асигнувань
УкраiЪи доведених призначенъ до структурних

державноi адмiнiстрацii та одержувачiв бюджетних



них, розробляе пропозицiТ, спрямованi на усунення причин, якi породжують
обЦрунтованi скарги i зауваження |ромадян.

З.4З. Здiйснюе опрацювання проектiв розпорядженъ да дорученъ голови

районноi державноi адмiнiстрацii, наказiв керiвника апарату районноТ
державноi адмiнiстрацii, за дорученням голови районноi державноТ
адмiнiстрацii або керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацii,

розробляе проекти розпоряджень з органiзацiйних i кадрових питань.

З.44. Здiйснюе перевiрку та аналiз рiшень виконавчих KoMiTeTiB мiсцевих

рад з питань здiйснення делегованих повноважень органiв виконавчоi влади.

З.45. Готуе проекти розпоряджень голови районноi державноi
адмiнiстрацii щодо скасування наказiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв

l районноi державноi адмiнiстрацii, що суперечатъ Констиryцii УкраiЪи, законам
УкраiЪи, рiшенням Констиryцiйного Суду Украiни, iншим нормаТиВно-
правовим актам, або е недоцiльними, неекономними, неефективниМи За

очiкуваними чи фактичними результатами.

З.46. Провадить дiяльнiсть, пов'язану з державною тасмницею,
органiзовуе та вживас заходи щодо забезпечення режиму ceKpeTHocTi В

районнiй державнiй адмiнiстрацii вiдповiдно до вимог законоДавства У сфеРi
охорони державноi таемницi.

електронногоЗ.47. Здiйснюе iнформатизацiю та запровадження

документообiry в районнiй державнiй адмiнiстрацii.

3.48. Здiйснюе органiзацiйну пiдтримку, забезпечуе взаемоДiю МiСЦеВИХ

органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, закладiв, УСТаНОВ
та органiзацiй стосовно створення та ведення .щержавного реестру виборцiв,
забезпечуе виконання рiшень розпорядника ре€стру.

з.49. ЗабезпеЧус запрОвадженнrI системи управлiння якiстю в районнiй
державнiй адмiнiстрацiТ.

3.50. Органiзовуе роботу щодо досryпу до публiчноi iнформацii, якою

володiС Апарат, вживае заходiВ щодО розглядУ, опрацювання, облiку,

системаТизацii, аналiзу та надання вiдомостей на запити на iнформацiю,_ що
надходять до раионно1
оформлення запитiв.

3.51. Аналiзуе рЕ}зоМ з iншими структурними пlдроздrлами раионно1

державноi адмiнiстрацii суспiльно-полiтичне,
в районt та подас вlдповlдн1 пропозиц11 з цих
адмiнiстрацii. :,

з.52. Забезпечуе на територii району в межах компетенщ1 реЕLлiзацlю

державноi полiтики, повноваженъ районноi державноi адмiнiстрацiт з питань

запобiгаНнrl та виявленНя корупцii, правоохоронноТ та оборонноТ роботи,

3.5з. Забезпечуе в межах компетенцiт дотриманнrI законодавства з питанъ

мобiлiзацiйноi роботи, органiзацiю заходiв ,мобiлiзацiйнот пiдготовки та

мобiлiзацii i контроль за ix здiйсненням.

соцiалъно-економiчне становище
питань головi районноi державноТ



З.54. Забезпечуе та органiзовуе в межах повноваженъ висвiтлення
дiяльностi районноi державноТ адмiнiстрацiТ на iT офiцiйному веб-сайтi та у
засобах MacoBoi iнформацii.

З.55. Здiйснюе пiдготовку та надання головi районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ об'сктивних i .,незалежних висновкiв та рекомендацiй щодо
функцiонуваннrl системи внутрiшнього контролю та iT вдосконuulення.

3.56. Забезпечуе удоскоНалення системи управлiння, запобiгання фактам
неефективного та не результативного використання бюджетних

межах, визначених чинним законодавством, за дору{енням
голови районноi державноi адмiнiстрацiТ або керiвника апарату районноТ

l держаноi адмiнiстрацii виконуе iншi функцii.

4. Права апарату

Апарат мае право:

4.I. у процесl виконання покладених на нього завдань взаемодlяти tз

струкryрними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацiТ, dериторiальними
взаемодiяти lз4.1. у процесi виконання

пiдроздiлами центрЕuIьних органiв виконавчоi влади, виконавчими комiтетаМи
мiсцевих рад, пiдприемствами, установами, органiзацiями та об'еднанняМи
громадян.

4.2. Залуrати спецiа_гliотiв структурних пiдроздiлiв районноi державноi
адмiнiстрацii, територiальних ,пiдроздiлiв центр€шьних органiв виКОНаВЧОi

(за погодженнrIм з ikнiмивлади, пiдприсмств, установ, органiзацiй
керiвниками), представникiв |ромадськостi до вивчення i розгляду ПИТанЬ, ЩО

входять до ik компетенцiТ та пiдготовки вiдповiдних матерiа-пiв.

4.З. Одержувати в установленому порядку вiд структурних пiдроздiliiв

районноТ державноi адмiнiстрацii, територiа-гrьних пiдроздiлiв цеНТРаЛЬНИХ

незаконного,
коштiв.

з.57 . у

проекти розпоряджень та дорrIень
наказiв керiвника апарату районноi
доповiднi записки та iнформацiю
Апарату.

4.5.

голови районноТ державноТ адмiнiстрацii,
державноi адмiнiстрацii, планiв заходiв,
з питань, що н€tлежить до компетенцiТ

органiВ виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядуваЕнrI, пiдприемств,

устаноВ та органiзацiЙ нез€rлежно вiд форми власностi iнформацiю, документи i

матерiали, необхiднi для виконаннrI повноваженъ.

4.4. ВноситИ на розгЛяд керiвНицтва районноТ державноТ адмiнiстрацti

створювати робочi групи i koMicii для розгjulду рекомендацlй 1

. пропозицiй щодо удоскон€rлення роботи Апарату та вирlшення 1нших питань.

5. КерiвнИк апараТу районноi державноi адмiнiстрацiТ

Апарат очолюе керiвник апарату раЙонноi державноi адмiнiстрацii,5.1.

5,2, КерiвниК апаратУ районноi державноi адмiнiстрацii:



здiйснюе керiвництво дiялънiстю Апарату та органiзовуе його

РОбОТУ, несе персонЕtльну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Апарат

Положення про Апарат;

подае на затвердженнrI головi районноi державноi адмiнiстрацii
1 положеннrI про cTpyкTypHi пiдроздiли Апарату;

затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв;

плануе роботу Апарату, вносить пропозицii щодо формування

ефективностi роботи Апарату;

чисельностi та фо"ду оплати працi працiвникiв Апарату;

призначас на посади та звiльняе з посад у порядку, передбаченому

законодавством про державну службу, державних службовцiв Апарату та

державних службовцiв, посади яких вiднесенi до посад категорiТ <В> посаД

державноi служби, структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацiТ

без статусу юридичноТ особи гryблiчного права, присвоюе iм ранги державнйх
службовцiв, заохочуе та притяryе ik до дисциплiнарноi вiдповiда_гlьностi;

приймае на роботу та звiлъняе з роботи у порядку, передбаченому

законодавством про працю, працiвникiв Апараry, якi не е державними

службовцями, заохочуе та притяryе ik до дисциплiнарноi вiдповiДаЛЬНОСТi; 
9

адмiнiстрацii без статусу юридичноi особи гryблiчного права;

особистий прийом громадян з питань, Що н€Llrежать до

публiчного права правил внутрiшнього службового розпорядку та виконавськоl

дисциплiни;

дотримання працiвниками Апараry та структурних

державноi адмiнiстрацii без статусу юридичнот особи

органiзацii . та пiдвищення
'l{'

забезпеченшI;



укладае вiд iMeHi районноТ державноi адмiнiстрацii договори, угоди з

господарських питань та iнших питанъ, пов'язаних з дiяльнiстю АпаРаТУ, Та За

дорr{енням голови районноi державноi адмiнiстрацii _ з iнших питань;

l - виконуе iншi обов'язки, покладенi на нього головоЮ РаЙОННОТ
l., державно1 адмlнlстрац11.

5.3. Керiвник Апараry призначаеться на посаду та звiльняеться З ПОСаДИ

головою районноТ державноi адмiнiстрацii згiдно iз законоДаВСТВОМ ПРО

державну службу.

5"4. Керiвник АпаратУ може мати заступника, який призначаеться на

посадУ та звiлънястьсЯ з посади керiвником Апарату райФнноi державноi'
адмiнiстрацii згiдно iз законодавством про державну службу.

5.5. Керiвник Апарату районноi державноi адмiнiстрацii видае накази з

питань, що н€tлежать до його компетенцii.

5.6. Накази керiвника Апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ, що
суперечать Конституцii Украiни, iншим актам законодавства, рiшенням
КонститУцiйного Суду Украiни та актам MiHicTepcTB, iнших центр€tльних
органiВ виконавчоi влади, можуть бути cкacoBaнi головою районноi державноТ

адмiнiстрацiТ.

6. Органiзацiя роботи Апараry

б.1. Голова районноi державноi адмiнiстрацii визначае структуру

Апарату та затверджуе ПоложеншI про Апарат.

6.2. Структуру Дпарату, граничну чисельнiсть та фонд оплати црацl

затверджуе голова районноi державноi адмiнiстрацiТ у межах бюджетних

асигнуванъ, видiлених на утримання Апараry.

6.з. CTpyKTypHi пiдроздiли Дпарату районноi державноТ адмiнiстраuii

здiйснюють своТ повноваження на пiдставi положень про вiдповiднi пiдроздtли,

якi затверджуються розпорядженням голови районноТ деРжавноi адмiнiстрацii,

6.4. Витрати на утримання Дпарату проводятъся за рахунок коштiв

.Щержавного бюджеry Украiни у межах фо"ду оплати прац1 працlвникlв

Апарату та видаткiв на його утриманнrI.
6.5. Кошторис видаткiв i штатний розпио Дпарату затверджусться ts

установленому законодавством порядку..


