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Про розпоdiл функцiонuльн.lх
обов'язкiв Mictc керiвнuлрпвом

р аfrонноi depucaBttoi аdмiнiсmрацil

ВiдповiдЕо до ст.1 18 Конституцii УкраiЪи, ст.40 Закону Украiни <Про

мiсцевi державнi адмiнiстрацii), у зв'язку iз набранням чинностi Законом

УкраiЪи "й og.t t.20]r7 м 2190-\rIП ((Про внесення змiн дб деяких законiв

Украiни щоДо оцремих питаЕЬ црохоДЖення державноi сrrУlкбп>: "'

1. Затвердити:

1.1. Розподiл функцiонаJIьнlD( обовоязкiв мiж голсвою, першим

заступникоМ та заступником юлови районноi державноi адмiнiстрацii, що

додаеться.

1.2. Взаемоза:rлiщенЕя повнов€l)кень керiвництва районноi державноi

адмiнiстрацii, що додаеться.

1.3. ЗакРiплення керiвництва рйонноi державноi адмiнiстрацiТ, за

виконкомами мiсцевих ра.д, що додаеться.

2. Визнати таким, щО втратило чиннiсть, розпорядженЕя голови

районноi державноi адмiнiстраlдii вИ 19.05.201б Nь221i02_08/1б <Про розподiл

функцiоНЕlльниХ обов'язкiв мiж керiвнлIцтвом районноi державноТ

Йri"i.rРацiЬ> (iз BpaxYBaHIUtM внесених до нього змiн).

розпорядження заJIишаю за собою,

Голова B.I. Кирцлич



ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженЕя голови

Np v ?,/r:;/ €,/,ЦЗ

розподIл
фУНКцiональних обов'язкiв мiж головою, першим заступником та

заступником головп районноi державно[ адмiнiстрацii

!

' Голова районноi державноi адмiнiстрацii
Очолюе районну державну qдмiнiстрацiю, здiйснюе керiвництво iT

ДiЯЛЬнiстю, несе вiдповiдагlьнiсть за виконання покJIадених на районну
державну 4дмiнiстрацiю завданъ i за здiйснення нею cBoik повноважень.

Представляе районну державну адмiнiстрацiю у вiдносин+х з iншими
Органами виконавчоТ влади та оргаIIами мiсцевого самоврядуванЕя,
пОлiтичними партiями, цромадськими i релiгiйними органiзацiями,
пiдприемствами, установами та органiзацiями, громадянадли й iншими особами
як в YKpalhi, так i за ii межами.

Органiзовуе робоry районноi державноi адмiнiстрацii щодо викон€lнIIя та
дотрим€лння на територii району положень Конституlдii УкраiЪи, законiв
Ущраihи, постанов Верховноi Ради УкраiЪи, aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнеry
MiHicTpiB Украihи, iнших aKTiB центрапьних оргшIiв виконавчоi влади,
забезпечення за)йсту прав i законних iHTepeciB цромадян i держави.

Органiзовуе скJIаданЕя проектiв бюджеry та програм соцiально-
економiчного розвитку району, подае ix на розгJIяд районнiй радi, органiзовуе
викон€}ння бюджеry та cxBaпeнlD( р4дою цроцш, звiryе перед нею про ik
виконання 

!

Iнформуе голову обласноi держазноi адмiнiстрацiТ та населення про
суспiльно-полiтшчне, соцiагrьно-економiчне, екологiчне ст€tновище в районi та
про стан. виконання повнов€Dкень, покJIадених на районну державну
адмiнiстрацiю.

Створюе, дIя сприяння здiйсненню повнова)кень рйонноi державноi
адмiнiстрацii, консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи, служби та
KoMiciT, члени яких виконують своТ функцii на громадськlD( засад€lх, а також
визначае ik завдання, функцii та персонагrьний склад.

Мае право скасовувати накази керiвникiв структурних пiдроздiлiв

районноi державноi адмiнiстрацiТ, що суперечать Констиryчii УкраiЪи та
закон€lм Украiни, рiшенням Конституlдiйногр Суду Уl9аiЪи, актам Президента
Украihи, Кабiнеry MiHicTpiB Ущраihи, мiнiотерств,'iнших центральних органiв

\
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Виконавчоi влади, гопови обласноi державноi 4дмiнiстрацiiо голови районноi
державноi 4дмiнiстрацii.

Вiдповiдно до статей 10 та 11 Заltону Украihи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiii> призначае та звiльняе з посад першого заступника та заступника
голови, керiвника апарату районноI державноi адмiнiстрацii та керiвникiв
структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ 4дмiнiстрацiТ.

Спрямовуе та координуе дiяльнiсть засryпникiв голови районноi
державноi адмiнiстрацii.

Вiдповiдно до законодавства створюе, реорганiзовуе, лiквiдовуе
cTpyкTypHi пiдроздiли palioHHoi державноi адмiнiстрацii.

' Затверджуе положення гtро cTpyKTypHi пiдроздiли районноi державноТ
адмlнlстрац11.

Ушl4дае та розривае конц)акти з керiвниками пiдприемств, установ,
органiзаlдiЙ, що напежать до сфери управлiння раЙонноI державноi
адмiнiстрацii, або уповноважуе на це cBoik заступникiв.

Погоджуе у встановпеному порядку призначення на посадита звiльнення
з посад керiвникiв rre пiдпорядкованих пiдприемств, установ та органiзацiй, що -,

належать до сфери управлiння органiв виконавчоi влади вищого рiвня, KpiM
керiвникiв установ, пiдгrриемств i органiзацiй Збройних Сил та iнших
вiйськових формувань УIgа'ни, MiHicTepcTBa внугрiшнiх справ Украiни,
Нацiонапьноi полiцii.

Здiйснюе з€г€lпьне керiвництво мобiлiзацiйною пiдготовкою та
територiапьною обороною в районi.

Виступае розпорядником коштiв районноi державноi адмiнiстрацii.

Видае, в межil( cBorx повнова)кень, розпорядження, дое дорrIення.

. РозглядаезверненЕяIромадян, проводить особистий прийом |ромадян.

Очолюе Колегiю районноi державноi адмiнiстрацii, коордиIry€ та
контроJIюе дiялънiсть cTpyKTJrpHиx пiдроздiлiв районноi державноi
адмiнiстрацii.

Здiйснюе iншi функцii, передбаченi Конституlдiею та законами УщраiЪи,
актапdи Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украihи, органiв виконавчоТ
влади вищопо рiвня, Регламентом районноi державноi адмiнiстрацiТ.

Здiйснюе керiвнпцтво структурними пiдроздiл€lми та апаратом раЙонноТ

державноТ адмiнiстрацii. ,

Координуе дiяльнiсть:

- територiапьних органiв центраJIьнIж орг€шiв виконавчоi влqди;

* пiдроздi.гliв Збройних Сш Украrhи, розмiщенlD( на територii раЙонУ;

штабу територi€лльноi оборони району;
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Забезпечу€ взаемодiю з:

- Бродiвським мiхсрйонним вiддiлом УСБУ у Львiвськiй областi;

- Кам'янка-Бузьким ВП ГУНП УкраiЪи у JЪвiвськiй областi;

- Радехiвсъкою мiсцевою прокуратурою Львiвськоi областi;

- судовими органап,Iи.

Загальнi функцiональнi повноваження першого засryпника
та засryпнпка головп районноi державноi адмiнiстрацii

i Перший заступник та заступник голови районноi державноi адмiнiстрацii
l_

заоезпеЕгуIоть реапlзацlю повновФкень рмонно1 державно1 адмlнlстрац11 у
вiдповiдних наIIрямах дtялъностi, сrrрямовуютъ, координуIотъ та здiйснюютъ
оперативний конц)оль за дiяльнiстlо вiдповiдних структурних пiдроздiлiв

районноi державноi адмiнiстраIlii, органiв виконавчоI впади щодо:

_ пiдготовки та реагliзаlдii плаlriв роботи районноi державноТ адмiнiстрацii;

- форIчrування та виконанЕя районного бюджету; u

- розробки гагryзевих програм;

- контроJIю, аналiзу та оцiнки стану економlчного та соцlапьного

розвитку райоrту у вiдповiдних сферас;

- виконаннЯ вимоГ положенЪ Констиryчii УкраiЪи, законiв УкраiЪи,
постаноВ ВерховНоТ Ради Украr'ни, aKTiB Президента УкраiЪи та Кабiнету

MiHicTpiB Уфаrни, розпоряджень та доруIенъ голови обласноi державноi

адмiнiстрацii;

- виконанЕЯ розпоряДжень та доруIень голови районноi державноi"

адмiнiстрачii;

- пiдютовки проектiв документiв.

Забезпечують реа.тriзацiю повнов&кень рйонноi державноi адмiнiстрацiiу
вiдповiдних сферах щодо:

- сприяння розвитку мiжнародного спiвробiтництва та мiхсрегiональних

зв'язкiв, формуванню та розвитку мiжнароднID( щ)оектiв i гlрогралл;

- внесення в установпеному
iноземнrоr iнвестицiй.

порядку прогrозицiй щодо заIIучення

Подають пропозицiТ до планiв роботи районноi державноi,адмiнiстрацii,

щоденно iнфорrчrуоть голову рйоннот державноi aдмiнiстрацiт про стан справ у

гаJryзях народного господарства, соцiаllьно-полiтичний ст€lн та проблемнi

питання дJIя узагальнення i пiдготовки вiдповiдних повiдомлень головi обласноi

державноi адмiнiстрацii.

забезпечують пiдготовку анатriтичних, iнформацiйних та iнших MaTepiarriB

вiдповiдно до покJIаденш на них обов'язкiв,
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Вiдповiдають за пiдготовку питань дJIя розгляду на засiдаЕнях Колегii
раЙонноi державноi адмiнiстрацii, нарадах з керiвниками органiв мiсцевого
сtлпdоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй району.

.Щають дор)чення керiвникаJ\,I структурних пiдроздiлiв рйонноI державноi
адмiнiстрацii. Погоджують вiдрядження та вiдгryстки керiвникам структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлry
функцiон€tлъних обов'язкiв.

Забезпечують взаемодiю районноi державноi адмiнiстрацii з районною
радою в процесi пiдготовки та прийняття вiдповiдних докуr\dентiв.

Беруть r{асть у роботi районноi рщи та ii постiйних комiсiй з питulнъ, що
нДлежать до сфери ix комгrетенцii, засiдань колегiй пi,ппорядкс,ваних

l"

структурних пlдроздlпlв, а також у Еарад{ах у виконкомах мlсцевих. рад, у
засiданнлс сесiй мiсцевих рад, збор€lх цромадян i трудових колективiв.

Вiдповiдають за квапiфiковане та сво€часне виконання вiдповiдними
структурними пiдроздiлами районноi державноi 4дмiнiстрацiТ, територiагrьними
органами централъних органiв виконавчоi влади документiв органiв вищого

рiвня, розпоряджень та доруIень голови обласноi державноi Ьдмiнiстрацii,
розпоряджень та доручень голови районноi держ€лвноi адмiнiстрацii, а також "

iнших повновскень, передбачених чинним законодавством.

Сприяютъ органап,I мiсцевого сtлмоврядування у вирiшеннi питань
соцiально-економiчного розвитку територiй, змiцнення ik матерiально-

фiнансовоТ бази.

Розглядатоть звернення громадян, цроводять особистий прийом цромадян.

Здiйснюють iншi повноваження, передба.rенi чинним законодавствоIч{.

Органiзовують робоry комiсiй вiдповiдно до закрiплених структурних ,

пiдроздiлiв районноi державноi qдмiнiстрацii та напрямiв роботи.

Перший заступнпк головп райопно[ державноi адмiнiстрацi[

Виконуе обов'язки голови ршlонноi державноi адмiнiстрацiТ на перiод
його вiдсутностi, коордиIryе дiялънiсть заступника голови, керiвника апараТУ,

керiвникiв структурних пiшlоздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii.

забезпечуе реалiзацiю на територii рйоrry державноi полiтики в г€шузях:

процрам Ьоцiально-економiчного та
взаемодiю з мiсцевими орган€}ми



ЗабезпеЧуе розробленнЯ проектiв щорiчних црограм i прогнозiв соцiально-

економiчнопо розвитку рйону, оргаlliзадiю ix виконаннrI. Коорлинус

реа.гliзацiю СтратегiТ розвитку Ка.тr,r'янка-Брького району.

забезпечуе реапiзацirо полiтики регiонапьного розвитку району,

Органiзовуе здiйснення контроJIю за дотрим€lнЕям пiдприемствами,

установ€лми та оргшiзаlдiями незапежно вiд форпa власностi зобов'язань щодо

платежiв до державного i мiсцевого бюджетiв, а також за встановленнrIм

вiдповiдно до aч*о"одч"ства мiсцевих податкiв, зборiв та iншlоl обов'язкових

платежiв
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Забезпечу€ скJIqдання бюджеry району та пiдготовку iнформацiй про його
викон€лння.

ОРГаНiЗОВУе ПОДаНЕЯ на розгJIяд i затвердженЕrt районною р4дою звiтiв
цро виконання районного бюджету та програми соцiа.гrьно-економiчного
розвитку на вiдповiдний piK в TepMiH, визначений чинним законодавством.

Вiдповiдае за загапьнУ органiзацiЮ та викон€lння мiсцевих бюджетiв
району.

Вносить в установленому порядку пропозицiI щодо
iнвестицiй дJIя розвитку територiапьно-господарського
реryлюванЕя iнвестифйноi дiялъностi.
n' Коордш{уе процес упраппiнЕя державною часткою
товариствa)(.

сприяе розвитку аграрноi галryзi в районi, розробленню та впровадженню
експеримент€lпьних проектiв, вгrровадженню у виробництво досfiгнень науки i
передовах технологiй у сферi аIропромислового комплексу.

ВiДПОВiДае За фОрмування держaвних цродовольчих запасiв зерна, молока,
м'ясц задоволення потреб населенЕя в iнших в}ца( продукцii рослинництва i
тваринництва.

Вживае за<одiв щодо об'еднаrrня за згодою пiдприсмств, установ,
н€шежних iM pecypciB, бюджетнш< та приватних коштiв на

розширення, ремонт i утримання об'ектiв соцiалъноi та

органiзацiй
будiвництво,
виробничоi iнфраструктури на селi.

ОРганiзовуе роботу щодо надання у користування мисливсъких угiдь,
ВiДНеСення лiсiв до категорiТ засищеностi, а також подilry лiсiв за розряд€ti\ли та
заборони використанЕя окремих лiсових peclpciB.

Сприяе здiйсненшо заходiв щодо формування
спрямованих на розвиток та органiзацiю мiжрегiон€tльного
спiвробiтництва.

Забезпечуе розроблення та реашiзацiю рЕLзом з мiсцевими органами
ВИКОнаВЧоТ влади, органами мiсцевого с€lмоврядування комплексних заходiв,
спрямовЕлних на полiпшення туристичноТ дiялъностi.

Здiйснюе контролъ за проведенням робiт з газифiкацii населених пунктiв.

Здiйснюе органiзацiю державного архiтектурно-будiвельного контролю за
дотриманням будiвельних норм вiдповiдно до законодавствa

Забезпечуе координацiю i здiйсr*ое контроль за реалiзацiею
перспективних i поточнrп< планiв розвитку житлово-комун€lпъних пiдприемств.

Забезпечу€ проведення монiторинry вст€lновлення тарифiв на житлово-
комунаJIънi послгуги.

заJý4Iеннrt iноземних
потенцiаlrу району,

майна в акцiонерних

н€!.лежних умов,
i транскордонного



сприяе заlгrrенню пiдприемств, установ та органiзацiй до ylacTi в
розвитку житлово-комун€л"пъного господарства.

здiйснюе вiдповiдно до законодЕлвства контроль за органiзацiею
приватизацii житла.

здiйснюе з€lходи, пов'язанi з цивiлъною обороною на територiт району, У
тому числi в особливий перiод.

Здiйснюе контролъ за техногенно-екологiчною безпекою, лiквiдацiсю
наслiдкiв надзвича,йнrrх ситуацiй, розробленням та реалriзацiею заходiв Lцодо
охорони навколиuIнього прцродного середовища.

- К*РДИЕУе та коЕтроJIюе робоry з облiку, збирання, переробки, утилiзацiТ
lTa 3&хоронення промисловrтх, побутовlD( й iнших вiдходiв.

ЗабеЗПечУе розроблення рогiона.гrьноi екологiчноi програми та вIIоситъ
пропозицii щодо державноi екологiчноi програми.

Вживае засодiв щодо вiдшкодуванЕя збиткiв, завданих порушенням
законодавства про охороЕу навколишнього
пiдприемствами, установами та органiзацiями.

Сприяе здiйсненшо земельноi реформи в районi, розробленнrо та
вцровадженню експериментапьнID( проектiв з цих пит€tнь.

Вживае засодiв щодо використання земель вiдповiдно до чинного
законодаtsства Украiни.

Координуе дiяльнiсть аварiйно-рятуваJIьних служб за мiсцем ik
дислокаIдii, пiд час прямування до зон надзвичайних сиryацiй та пiд час
лiквiдацiТ надзвичайнш< сиryацiй.

Сприяе впровадженню нOвих екологiчно безпечних технологiй.

Органiзовуе робоry з .гtiквiдацiТ екологiчних наслiдкiв aBapii, залуrае до
цих робiт пiдгlриемства, установи та органiзацii незЕшежно вiд форм власностi.

Забезпечуе реатliзадiю повноваlкень районноТ державноi адмiнiстрацii у
та використання пам'яток архiтектурй i

парковI,Iх та iсторико-кулътурних
ландшафтiв.

Органiзовуе робоry консультативно-дорадчих органiв вiдповiдно до
закрiплених структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii та
напрямiв роботи.

- вiддiлом

- вiддiлом
адмiнiстрачiТ;

гапузi органiзацii
мiотобудування,

охорони, реставрацii
папацово-парковl{х,

природного середовища
i]

Здiйснrое керiвництво :

- управлiнням фiнансiв рйонноi державноi адмiнiстрацii;

агропромислового розвитку районноi державноI адплiнiстрацii;

економiчного розвитку i туризму районноi державноi



- вiддiлом iнфраструктури та житлово-комунапьного господарства
районноi державноТ адмiнiстрацii;

- вiддiлом мiстобудування, архiтектури та будiвництва районноi

- сектором з питань цивiльного захисту районноi державноi адмiнiстрацii.

державно1 адмlнlстрац11;

Коорлинус дiяльнiсть в межах району територiальних пiдроздi.lliв:

- Головного управлiння.ЩФС у Ьвiвськiй областi;

- Головного управлiння статистики у Львiвськiй областi;
,i - Головного управлiння ,Щержавноi казначейськоi слryжби Украiни у

Ьвiвськiй областi;

- обласного комунапьного спецiапiзованою лiсогосподарського
пiдприемства <<Га.псiльпiс>> ;

- Головного управлiння,Щержпродспоживсrryжби у Львiвськiй облас,гi;

-,Щержавного пiдприемства <<Львiвський облавтодор>;

- Головною управлiння .Щержгеокадастру у Ьвiвськiй областi;

- Ьвiвського обласного упрашiнIIя водних pecypciB ;

- Регiональноi фiлii <<Львiвська запiзницл> Публiчного аttцiонерного
товариства <<УкраiЪська запiзниця>;

- JЪвiвськоi дирекцii IIAT <<Укрпошта>;

_ Головного упрашiння ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайних
ситуацiй у Львiвськiй областi (у межa>( доручень голови);

- Львiвськоi фiлii IIАТ <<Укртелеком>.

Коорлинуе дiяльнiсть в межах райопу:
_ пiдприемств, якi пiдпорялкованi MiHicTepcTBy енергетики та вУгiлЬНОi

промисловостi Украiни, ,,Щержавноrлry агентству енергоефективностi' та

енергозбереження Украiни ;

- пiдприемств лiсового та мисливського господарства;

_ пiдприемств легкоi, переробноТ та харчовоi промисловостi.

керiвництвом Кам'янка-Бузькоi районноi ради;

- банкiвськими установами району;

- Каrrл'янка-Бузъкою райопоживспiлкою;

- органiзацiею роботодавцiв Кам'янка-Бузъкого району;

_ дгенцiею регiоН€шьногО розвиткУ Калtrл' янка-Бузького району;
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- Агенцiею розвитку MaJIoIю та середнього бiзнесу у Каrrл'яrrка-Бузькому
районi;

- Асоцiацiею фермерiв i приватних землевпасникiв Кадл'янка-Бузького
району;

- товариств€lпdи мисливцiв i рибалок.

_ заб**..riТЖffi"#i1'"iЖilТ":":#;:';.I,1l",, науки,
охорони здоров'я, культури, нацiонаJIьностей та релiгiИ, фiзичноi *уо"rурй ,u
рпорту, у справil( дiтей, соцiального зЕ|хисту.

забезпечуе розробленIuI прогнозiв розвитку мережi заклr4дiв науки, освiти
та вр€D(уВаннЯ ik гrрИ пiдготовЦi цроцраJчr соцiа"гlьно-економiчною розвитку.

забезпечуе розробленlrя прогнозiв розвитку мережi зашrадiв охорони
здоров'Я при пiдгОтовцi ЦРОцраJчr соцiаrrьно-економir"о.Ь розвитку.

Сприяе забезпеченнЮ державнI.l( гаршrтiй у сферi працi та оргЕtнiзацil ix
виконанЕя.

ОрганiзОвуе забеЗпеченЕя додержання законодавства гlро пiлъги.
вживае зш<одiв щодо забезпечення з€жонностi, прав i свобод цромадян у

частинi соцiалъного зЕлхисту населення.

Органiзовуе конТроль за вiдповiднiстlо робочшс мiсцъ нормативним акт€llvI
про oxopolry працi, проведення навчанЕя, атестацii з питань охорони працi;
наданнЯ працiвникам передбаченlD( з€жонодавством пiлъг i компенсацiй,
пов'язаних з вalкJIивими та шкiд.гrивими )rмоваi\dи црацi, в установ€tх -ra

органiзаIдiлr ycix форlл власностi.

КоордиНуе робоry, пов'язаIту З проведенЕяМ оплачуваних громQдськкх
робiт для осiб, зареестрованих як безробiтнi.

органiзовуе контроль за дотриманням з€лконод€[вства про працю, зокрема
ЩОДО ЗulхисТу законних прав громадян на щ)ацю, вiдпочинок, соцiа.гrъний
за(ист.

Забезпечуе виконанЕя законодавства про црацю щодо MiHiMarrbHиx
гаршrтiй в оплатi працi, здiйснення монiторинry у сферi оплати працi.

Органiзовуе в межах oBoix повновilкенъ робоry вiдповiдних органiв
Виконавчоi влади щодо забезпеченЕя над€шня жiнкаrrл i чоловiкам рiвних прав i .

МОЖJIивостей у полiтичномуl економiчному, кулътурному та соцiапьному життi
суспiлъства.
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Координуе робоry щодо розробленЕя та здiйснення засодiв з питання
соцiально-побутового та медичного обслуговуванЕя бiженцiв i депортованих
осiб, якi добрОвiлъно поверт€tються в регiони iх колишнього проживаннrI.

Забезпечус розроблення прогн<lзiв розвитку мережi закладiв соцiа_гiьного

органiзацiйно забезпечуе пiдготовку та проведення перевiрок дотримання
на територiiрайону конституцiйних црав i свобод цромадян.

з€lхисту населення при пiдготовцi програм соцiалъно-економiчного розвитку.

захист уrасникiв бойових дiй, членiв сiмей
вiйсъковосlryжбовцiв, звiлънених у запас та у

Забезпечуе викон€lння з€lконодавства про пiльги, встаЕовленi д.гrя BeTepaHiB
вiйни та прирiвЕянID( до них осiб, вiйськовослryжбовцiв, звiлънених з вiйсъковоi
с.гryжби.

.' Вiдповiдае за соцiаlrьний
загиблих вiйсъковос.гrужбовцiв,
вrдставку.

ОРГаНiЗОВУе контроль за санiтарним станом навколишнъого природного
середовища, додерж€lнням гIравил caHiTapHoТ охорони.

j_c

ЗабеЗПеЧУе органiзацiю медичноi допомоги населенню, надання в межах
ПОВНОВ&)КеНЬ Пiлъг i допомог, пов'язаню( з охороною материнства i дитинства.

Забезпечуе конц)оль за роботою оргаlriв медико-соцiагlьноi експертизи.

Забезпечуе реалiзаlдiю повновакень paIioHHoi державноi адмiнiстрацii у
гаlryзi освiти i науки, охорони здоров'я.

СПРИяе роботi творчID( спiлок, нацiоналъно-культурних товариств,
ОрганiзацiЙ, фондiв, асоцiацiй, iнrшrх цромадських органiзацiй, якi дiють у сферi
культури.

Забезпечуе в межа)( компетенцii реагliзацiю державноТ полiтики,'
повнов€Dкенъ районноi державЕоi адмiнiстршIii в гагryзi запобiгання корупцii,
правоохоронноi та оборонноi роботи.

Забезпечуе виконанЕя законодавства про вiйськовий обов'язок i вiйсъкову
с.гryжбу.

Забезпечуе виконання плаЕовI,D( завданъ з вiдбору цромадян на строкову
вiйськову службу та вiйськову слу-жбу за контрактом.

Здiйснrое заходи, пов'язанi з мобiлiзаlliйною пiдготовкою, цивiльною
обороною на територiТ району, у тому числi в особливий перiод.

та

до
та
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Здiйснюс керiвнпцтво:

- управЛiнням соцiатlьного зФшсту населенЕя районноТ державноi
адмiнiстрацii;

- вiддiлом освiти рйонноi державноТ qдмiнiстрацiТ;

- сектором культури районноi державноi адмiнiстрацii;
- сектором молодi та спорry районноi державноi aдмiнiстрацii;
- архiвним вiддiлом районноi державноi адмiнiстрацii;
- слrужбою у справа< дiтей районноi державЕоТ адмiнiстрацiТ.
Координуе дiяльнiстьl
- комун€lпьного закJIаду <Кам'янка-Бузька центраJIъна районна лiкарню>;
- комуналъного закJIаду кНовояричiвська районна лiкарнп>;
- комун€tльного закJIаду к.Щобротвiрська мiсъка лiкарня>;
- Кам'яНка-БрьКого районною центру соцiапьних сrryжб для ciM'i, дiтей

- Кам'яНка-Бузькоrо районного вiйськового KoMicapiary.
Координуе дiяльнiсть в мея€х району терпторiальнпх пцроздiлiв:
- Головного управлiння Пенсiйного фонду Украihи у Лъвiвоъкiй областi;

Забезпечуе вза€модiю в межах району:
- ГРОМqДСЬкою органiзацiею Зш<исту прав та iHTepeciB BoiHiB ДТО;
- Кам'янка-Бузькою районною асоцiацiею iнвапiдiв;

- БРОДiвсЬким мiжрайонним вiддiлом УСБУ у Львiвсъкiй областi (в межах
доручень голови районноi державЕоТ адмiнiстрацii);

- Радехiвською мiсцевою црокуратурою bBiBcbKoi областi (в межах
дорrIень голови районноi державноi qдмiнiстрацii);

- КаМ'ЯНКа-БУзъким районним ceKTopoI'I Головного управлiння rЩержавноi
мiграцiйноТ сrryжби Украihи у Львiвськiй областi.



ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженIuI голови
районноТ державноi адмiнiстрацiТ
вiд (',/, t' ic,,s)i::, /:: 20l 8 року
Ns 7 //а/-а//УЯ

ВЗА€МОЗАМIЩЕННЯ
повноважень керiвнпцтва районно[ державнот адмiнiстрацiт

лlь
з/п

Посада Хто замiщас

1. Голова районноi державноТ
адмiнiстрацii

2. Перший заступник голови
районноi державноТ адмiнiстрацii

3. Засryпник голови районноi
державноi qдмiнiстрацii

Перший заступник голови районноi
державноТ qдмiнiстрацii

,'!



1з

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацii
вiд ý/zпоrzа0 2018 рокуN, vtr " -af 

'у
ЗАКРIПЛЕНЕЯ

керiвнrrцтва районноi дер}кавпоi адмiнiстрацil
за впкоцкомами мiсцевпх рад

.Nь

з/п Посада Назва виконкоrупri.ц.*i' рчд"

,Щернiвська
Жовтанецька
ременiвсъка
Запитiвсъка '{

Неслухiвсъка
убинiвська

1 r Iерший заступник голови
районноi державноi
адмiнiстрацii

2. Заступник голови районноi
державноi адмiнiстрацii

.Щобротвiрсъка
Стародобротвiрсъка
незнанiвська
полоничнiвська
Сiлецька

J. Керiвник апарату районноi
державноi адмiнiстрацii

Новояричiвсъка
Староцричiвська
Стрептiвська
великосiлкiвсъка
Банюнинсъка
.Щiдилiвсъка



ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
районноТ державноi адмiнiстрацii
вiд а/Jа/rшэ 2018 рокухч 7? /а"z-z/z/f,

ВЗА€МОЗАМIЩЕННЯ
повноважень керiвництва районпоi державпо[ адмiнiстрацii

м
з/п

Посада Хто замiщас

1 Голова районноi державноТ
адмiнiстрацii

2. Перший заступник голови
районноi державноi адмiнi страцii

Засryпник голови районноi
державноi адмiнiстрацii

3. Заступник голови районноТ
державноi 4дмiнiстрацii

Перший заступник голови районноТ
державноi адмiнiстрацii


