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КАМ,ЯНК А -БУЗЪКА РАЙОННА ШРЖАВНА АДДНIСТРАIЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ry, а/П/U Ха/Я/о" м. Кам'янка-Бузька

Про заmверdэrcення Реапшwенmу
К uл' ян ка-Бу з ь ко i р а йо н Hoi
d ер uсав н о i adM i Hi сmр а цi'i

Вiдповiдно д0 ст.45 ' Закону Украrhи кПро мiсцевi держlаiзнi
адмiнiстрацii>>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 11.12.1999 }lb :263
<Про затвердженЕя Типового регламенry мiсцевоi державноi адпдiнiстрачiТ>i (зi
змiнапли та доповненнями):

1. Затвердити Реглаrrлент Кам'янка-Бузькоi районноТ держа.;li;оi
адмiнiстрацii у новiй редакцii, що додаеJься.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження гоJtоIзи

районноТ державноi адмiнiотрацii вiд 01.02.2018 Ns 72/02-08/|8 <ilpo
затвердженн.я Реглапленту Кам'янка-Бузькоi районноi державноI адмiнiстратtiТ>.

виконанням розпорядження покласти на Kepiв;,,ка
апарату
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ЗАТВЕРД{(EНО
Розпорядження голови
районноi державноi qд]rliнiстрацii

.{
РЕГJIАМЕНТ

Кам'янка-Бузькоi райоппоi державноi адмiнiстрацii

загальнi irололсенllя

1. Регламент Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацiI (даrпi -
Реглаrrлент) реryJIюе органiзаlдiйнi та процедурнi питання внутрiшньоi
дiяльностi Кам'янка-Бузькоi районноi державноi qдмiнiстраlдii (далi - районноi
державноi адмiнiстрацii).

2. Регламент визначае:

- механiзм органiзацiТ взаемодiТ юлови районноi державноi
аДмiнiстрацii, першого засч.пника Еолови, заступника голови, KepiBнlrKa

-аПаРаТУ районноt державноt 4дмiнiстрацii, апарату, структурних пiшlоздiлiв
РаЙОНноi Державноi адмiнiстрацil, а також консулътативнIDь дорадчих та iнших
ДОПОМiЖНих органiв, утворени)( головою районноi державноi qдмiнiстрацii, пiд
ЧаС ВИРiшення питань, що напежать до повноважень районноi державrrоi
адмiнiстрацii;

- ПОРЯДОк зДiЙснення rФавового, органiзацiйного, матерiалъriо-
технiчного забезпеченЕя дiяльностi рйонноi державноi qдмiнiстрацiт.

3. Розгляд у районнiй державнiй"адмiнiстрацii пит€лЕь, що н€шежать до iT
КОМпетенцiТ, зощрема щодо делеюв€lЕих вiдповiдною рQдою повноважень,
провадиться головою, першим засчrпником голови, заступником годоаи

раЙонноi державноi адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподi.гry обов'язкiв)о
керiвником апарату раЙонноi державноТ адмiнiстраIдii, апаратом районноi
державноi адмiнiстрацii, стру(турними пiшlоздiлаlrли районноi державноТ
адмiнiстрацii, а також консультативними, дорадчими та iншими допомiж}{!iми
ОРГаНами, с.гryжбами i комiсiями, утвореними головокi раЙонноi державrrоi
адмiнiстрацii.

4. Робота районноi державноi адмiнiстрацii, iT апарату та структурних
пiдроздiлiв е вiдiqритою i гласною, за винятком розгляду питань, якi стшrовлять

державну таемIIицю або належать до конфiденцiйноТ iнформацii, uici е

власнiстю держави.
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, 5. Районна державна 4дмiнiстраIдiя iнформуе Iромадськiстъ цро свою
дiяльнiсть, з€tл)лае |ромадян до цроведення перевiрок, пiдготовки та розгJшду
питань, що належать до iT компетенцii. .

б. Висвiтлення дiяльностi раliонноi державноi 4дмiнiстрацii здiйснrоетъся
в порядку, передбаченому законодавством.

Розподiл'обов'язкiв
мiж посадовпми особами районноi державноi адмiнiстрацii

7. РОЗПОДiЛ обов'язкiв мiж посадовими особаrrли районноi державноi
адмiнiстрацiт здiйснюе rOлова районноi державнот 4дмiнiстрацii не пiзнiше
одною мiсяця з дня призначення йою й.rо"qду з визначенЕям:

функцiй та повновЕDкенъ, защрiплених за посадовою особою;
- СфУКryрних пiдроздiлiв рйонноТ державноТ 4дмiнiстрацii дiяльнiсть

якID( коIIтролюватиметься вiдповiдною,посадовою особою;
- ПiДПРИеМстВ, установ та органiзаIдiй, щодо якlD( посадова особа

забезпечуе реалiзацiю вiдповiдrо до законодавства державноi полiтики;
- ПОрядку замiщення полови районноi державноi qдмiнiстрацii, його

першого заступника та заступника у разi ix вiдсугностi.
8. Положення про струкцрнi пiдроздiли рйопноi державноi 4дмiнiстрацii

iЗ СТаryСОМ юридичних осiб гryблiчного права розробляються керiвпиками таких
ПiДРОЗДiЛiв, погOджуються iз заступниками юлови районноi державноi
4ДМiНiСТРацii (вiдповiдно до розподirrу обов'язкiв), а також начапьником вiддirry
ПРаВОВОЮ Забезпечення, взаемодii з правоохоронними органаiчIи, оборопноi та
МОбiлiзацiйноi роботи, запобiгаlrня та виявJIення корупцii апарату райоlillоi
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацii i завiдвачем сектору роботи з персон€tлом апарату

РаЙОННОТ державноi адмiнiстрацii та затвердх(уються розпорядженням гOлови

районноi державнот адмiнiстрацii iз насч/пним оцриJIюдненням у пордцIv,
передбаченому Законом Уlсpаhи <про доступ до гryблiчноi iнформацiь>. 1

ПОложення про cTpyкTypHi пiдроздiли рйонноТ державноi адмiнiстрацii
беЗ СТаryсУ юридичних осiб гryблiчного,права розробляються керiвпиками Ta.KlIx

Пiдроздiлiв, поюджуються iз засryпниками юлови (вiдповiдно до розподiiлу
ilачапьником вiддirry правовогf)

Забезпечення, взаемодiТ з правоохоронними оргаЕами, оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявпення корупцii апарату районноТ
державноi адмiнiстрацii, завiдувачем celcTopy роботи з персонulJIом апарату

рйонноТ державноi адмiнiстрацii та затвердкуються розпорядженЕям I1}лови

районноi державIIоi адмiнiстрацiТ iз на9тупним оцриJIюдненЕям у порядку,
передбаченому Законом УlgаiЪи <Про доступ до rrублiчноi iнформацii>.
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положення про апарат районнот державноi адмiнiстрацii розроблястъся
начаJIьникоМ вiддirry правовог0 забезhеЧенЕя, взаемодii з правоохорон}{}1ми
органап,Iи, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, загrобiганrrя та вияв]Iеlri{я
корупцu апаратУ районноi державноi адмiнiстрацii, поюджуеться iз KepiBHl;KoM
апарату районноi державноI 4дмiнiстрацii i затверджуеться розпорядже1лI{ямюлови районнот державноi, адмiнiстрацii. iз наступним оцриJIюдненняfi4 упорядку' передбаченому Законом Украihи <про доступ до rц.блIчноi
iнформацiЬ>.

rrланування робОтп районноi державноi адмiнiстрацil
9. Робота районноi державнот адмiнiстрацii проводиться за

перспеIffивнимИ фiчними), поючнимИ (кварта.гlЪними) плана&Iи, що
скJIадаюТься за формою згiдно з додатком 1 та затверджуються розпоряджеIti{ям
юлови районноi державноi 4дмiнiстрацii.

10. У разi необхiдностi складаютъся ппани основних за<одiв на мiсяцъ та
планИ за<одiВ на тиждень, якi пiдшасуютьсЯ керiвником Ешарату райо*iнЬi
державноi 4дмiнiстрацii. t

11. Гfuанування роботи районноi державноi адмiнiстрацii здiйснюетьOя з
метою створенЕя умов для послiдовноТ та узгодкеноТ дiяльностi iT cTpyKTypllilx
пiдроздiлiв та апарату.

12. ФормуванIUI перспективних'фiчних) планiв та квартЕlпъню( пла;.tiв

роботи районноi державноi 4дмiнiстрацiТ здiйснюеться вiддiлом комунiкацiЁr з
цромадсЪкiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi дiялъностi апарату районноi
державНоi адмiНiстрацii за пропозиЦiямИ cTpyKTypHID( пiдlоздiлiв районноi
державнот адмiнiстрацii, погодженими iз заступник€lми голови (вiдповiднс до
розподiЛу обов'яЗкiв) та керiвниКом апарату районноi державноi адмiнiстраiцii.

Пропозицii до планiв роботи раliонноi державноi 4дмiнiстрацiТ подаюзъся
керiвникамИ структурниХ пiдроздiлiВ районноТ державноi 4дмiнiстрацiТ До
вiддiпу комунiкацiй з цромадськiс,ь, органiзацiйноi та iнформацiйноi
дiяльноСтi апараry районноi державнОi qдмiнiстрацii не пiзнiше нiж за мiояць до
початку року, квартzrпьних - за 20 днiв до початку квартаIry.

ВiДПОВiдагlьнiсть за своечасну та_якiсlry пiдютовку пропозицiй до плаl,iв
РОбОти районноТ державноТ адмiнiстрацii покJIадаетъся на KepiBrrlrl:iB
ВiДПОВiдних структурних пiдроздiлiвп засч/пникiв голови районноi державi*оi
адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв) та керiвника Е}параry

районноi державIrоi адмiнiстрацii.
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Контролъ за формуванням планiв
алмiнiстрацii здiйснюеться керiвником
адмiнiстрацiТ.

роботи районноi державIlоi
апарату районноi державноi

КерiвниК апаратУ районноi державноТ qдмiнiстрацiТ в разi потреби
повертае пропозиЦiI струкryрних пiшlоздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii
на доопрацюваннrI. 

.

Сформованi вiддiлоМ коrчгуriкацiй з цромадськiстю, органiзацiйноl, та
iнформацiйноi дiяльностi апараry районноТ державноi адопi"iсrрацii проекти
планiв роботи районноi державноi iцмiнiстрацii подаютъся дJuI розглядукерiвнику апарату районноi державноi 4дмiнiстрацiТ.

погодженi керiвником апарату районноi державноi qдмiнiстрацii цроектипланiв роботи районнот державноi aдмiнiстрацii подаються на затвердження
головi районноi державноi адмiнiстрацii: рiчний план роботи - не пiзнiше нiж
за 7 днiВ до почаТку року, квартаJIЪний план роботи - за 5 днiв до початку
квартагry.

13, Г[гrани роботи районноi державноi алмiнiстрацii передбачаютъ зЕlходи,
спрямованi на виконанЕя Конституrдii Украrhи, законiв Украiъи, akTiB
ПрезlцеНта Ущраihи та ВерховнОi Ради Украihи, Кабiнеry MiHicTpiB Украiли,
iншlо< органiВ виконавчоТ влаДи вищого рiвня, доручень ПpeM'ep-MiHicTpa
украihи, державних i регiонапьних програм соцiаrrьно-економiчного та
КУЛЬЧ4РНОГО РОЗВИТКУ, ЗДiЙСНеНЕЯ iнших визначених законами, а також
делегованих вiдповiдною Р4дою повнова)кень та забезпеченIIя реалiзацiт
державноi полiтики.

.Що планiв роботи районноi державIIоi адмiнiстрацii вкJIючаютъся:
- актуа.гlьнi питання, пов'язанi iз здiйсненням за><одiв iз соцiалъно-

економiчного розвитку територii або окремих iT адмiнiстратив}Iо-
територiалъниХ одиниць, функцiонуваЕнrlм гашузей господарсъкою комплексу
та розв'язанням проблем у соцiапънiй 9ферi, полiпшенЕям дiялъностi мiсцевкх
органiв виконавчоi влади, ix взаемодiею з органами мiсцевого самоврядуваItrrя,
якi потребуютЪ розглядУ на засiданнлс Колегii районноi державноi
адмiнiстРацii наРадаХ у головИ районноi державноi адмiнiстрацii; засryпникiв
голови, керiвника апарату районноi державноi адмiliiстрацii та вжиття
додаткових заходiв для ix вирiшення;

- ПеРеЛiК aKTiB законодавства, розпорядженъ голови районноi держа.вi+оi
аДМiНiСТРацii, хiд виконання яккх розгJIядатиметься в порядку конц)оJIю;

- OcHoBHi органiзаrдiЙно-tчtасовiзаходи, цроведенЕя якlD( забезпечусться
районною державною 4дмiнiстрацiею або за iT участю.

гlrrани повиннi мiстити питання:



5
f,- пiдбИття пiдСумкiВ дiялъноСтi районноТ державноi адмiнiстрацii за

вiдповiдний перiод з визначенЕям основних напрямiв подапьшоi роботи;
дiяльностi структурних пiдроздiлiв рйонноi державноi адмiнiстрацiТ з

виконанн,I aKTiB законодавства, розпоряджень голови районноi державноi
адмiнiстрацii.

Пiдготовка дО розгJIядУ питання дiялrъностi структурних пiдроздiлiв
районноt державноi 4дмiнiстраrдii, як цравипо, передбачае проведеI{цrI
комплексноТ або цiлъовоi перевiрки сталry сцрав у структурному пiдроздiлi.

У планах роботи районноi державноТ адмiнiстрацii визначаються
KoHIФeTHi cTpyKrypHi пiдроздiли або пос4довi особи, вiдповiдапьнi за
здiйсненЕя запланов€лнЕх за:содiв, а також строки Тх здiйснення.

14. .Щодатковi (позаплановi) пит€tнЕя вкJIюч€lютъся до затверджепого
плаЕУ роботИ районноi державноI qдмiнiстрацii за рiшенrrям голови p3;?oHHoi
державноi qдмiнiстрацii.

ПитаннЯ викJIючаетьсЯ з планУ роботи районноi державноi адмiнiстрацii
за рiшеНням голОви райоНноi дерЖавноi 4дмiнiстрацii на пiдставi сrryжбовЬi
запискИ заступнИка головИ (вiдповiдно до розподilry обов'язкiв), KepiBrrltKa
апарату районноi державноi qдмiнiстрацii.

15. ТижНевi планИ на настуПний тижДень подаютъся вiмiлом коIчцrнiкацiЙ
з цромаДськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi дiяльностi апараry районноi
державноi адмiнiстрацii на затвердЖення головi районноi державноi
адмiнiстРацiТ щоВiвторка дО 12:00 год. i нагIравJIЯютъсЯ в обласнУ держав}rу
адмiнiстрацiю.

16. Робота структурниХ пiдроiдiлiВ та апарату рйопноi державноi
адмiнiстрацii проводитъся за квартальними i мiсячними планами, що
затверджуються заступниками голови (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв) та
керiвником апарату районноi державнот адмiнiстрацii згiдно з додатком 2. 9

ПорядоК плаIIуваНня робоТи струкТ}рншс пiдроздiлiв апарату райоrlноi
державнОi адмiнiстрацii встановJIюе керiвниК апарату районноТ державr*оТ
адмiнiстрацii.

ФОРмУвання планiв роботи структурншх пiшlоздiлiв. та апарату район;iоТ
ДеРЖ€lВНОi 4дмiнiстрацii здiЙснюеться з урaхуванням положень пункту 1З ць*го
Реглаrrленry.

17. Контроль за формуванням та викон€}нЕям планiв роботи структурI-Iих
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18. Узагаrrьнення iнформацii цро виконання
державноi адмiнiстрацii за попереднiй квартал
кошrуriкацiй з громадськiстю, оргаlriзацiйноi та iнформацiйноТ дiялъностi
апарату районнот державноi адмiнiсфацii пiсля погодження iз застушIиками
головИ (вiдповiДно дО розподilry обов'язкiв) та керiвником апарату райоlrriоi
державноi адмiнiстрацii.

Головi районноТ державнОi qдмiнiстрацii звiт гrро виконапнrI плану роботи
за попереднiй кварт€lп подаеться до 15 числа мiсяця, насц/пного за звiтллим
квартапом згiдно з додатком З.

19. ПiдгОтовка звiтностi районноТ державноi 4дмiнiстрацii, передбаченоi
статтеЮ 33 ЗакоНу Украihи <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>, здiйснюетъся
ВiДДiЛОМ еКОНОМiЧНОго розвитку i цфизму районноi державноi 4дмiнiстрацii
спlльнО з апаратОм районноi державноi адмiнiстрацii.

змiст звiтностi за мiсяцъ, квартап i pik визначаетъся
вирiшуються районною державною
пiдроздiлами

адмшlстрацlею та i,

плану роботи parloHHoi
здrиснюетъся вlддlJiом

питаннями, lцо
СТРУКТУРFIИМИ

ЗвiТ цро результати дiяпъностi районноi державноi а,дмiнiстрацii
розмillryетьсЯ на офiцiйномУ веб-сайТi районНоi державноi адмiнiотрацii та у
мiсцевих засобах масовоi iнформаlдii. 

*

Планування роботи районно[ державноi адмiнiстрацii
з пiдготовкп проектiв регуляторнпх arcTiB

20. ГIпаНуваIIЕЯ роботИ районнсii державноi адмiнiстраIlii з пiдготовки
проектiв peryJUITopH}D( aKTiB здiйснюеться з ур€лхуванням cTaTTi 7 Закоlту
УКРаiЪИ <Про засади державноi реryjIяторноТ полiтики у сферi господарськоi
дiяльностi>>.

РаЙОнна державна адмiнiстраiliя затверджуе плани дiяльностi* з
ПiДГОТОВКи проектiв реryJIяторни)( алстiв на наступний капендарний pil; ire
ПiЗНiШе 15 грудня поточного року, якщо iнше не встановлено законом.

21. CTpyKTypHi пiдроздiли та €шарат районноi державноТ адмiнiстрацii
ПОД€lЮть плани дiяльностi з пiдготЪвки проектiв реrylIяторних aKTiB на
наступний календарний piK у вiддiл економiчrrою розвитку та туризму районrrоi
державноi адмiнiстрацii.

Г[тlан дiялъностi з пiдготовки гrроектiв реryляторнrос aKTiB мае мiстити
ВизначенЕя видiв i назв проектiв, цiлей ix прийняття, TepMiHiB пiдготолзки
проектiв, найменування пiдроздiлiв, вiдповiдагrьних за розроблення проектiв

реryJIяторних aKTiB.

Затверджений плЕlн дiяльностi з цiдготовки гlроелстiв реryJIяторних aKTiB. а
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також змiни до нього оприлюднюються пIляхом огryблiкуванЕя в друковаi{их
засобо< масовоi iнформаЦiТ, визначених районною державною адмiнiстрацiсю,
та/або шuutхом розмiщеншI плану та змiн до нъого на офiцiйному веб-сайтi
районноI державноi адмiнiстрацii; не пiзнiше як У десят}rденниt TepMiH пiсля ik
затвердження.

Якщо cTpyKTypHi пiдроздiли, апарат,районноi державноi 4дмiнiстрацii
готуtоть або розгляд€lютъ проект реryJIяторного акта, який не внесениI-1 до
затвердЖеного районною державною адмiнiстрацiею плаIry з пiдготовки
проектiВ peryJurTopниx aKTiB, то цей структурний пiдроздiл чи апарат районноi
державнОТ qдмiнiстрацii вноситЪ цроекТ розпорядження голови райоiтноi
державноi адмiнiстрацii щодо внесенчя змiн до вищезгаданого плану. Такий
проекТ розпоряДженнЯ вноситьСя не пiзНiше десяти робочшl днiв з дЕя початку
ПiДГОТОВКИ бО З ДНЯ ВНеСеНЕя гIроекту на розгляд головi районноi державноi
адмiнiстрацii, але не пiзнiше дIш оприjlюдненнrt цього проекту.

22, Головний розробник проекту розпорядження, який мiститъ озIiаки
реryJIятОрногО акта, забезпечуе органiзацiю роботи, пов'язаноТ з поданIIям
такоЮ акта на погодженЕя до територiапьного пiдроздiлу
)rповнов€DкеногО органУ щодО здiйснеНня державноi реryляторноi
порядку та У спосiб, визначенi Законом Украihи <про засади
реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльность>.

спецiа,чьно

полiтики у
державноi

Оргапiзацiя роботп апараry райоппоi державноi адмiнiстрацii
2з. ОрганiзацiЯ роботИ апарату районноi державноi адмiнiстрацii

здiйснюетьсЯ вiдповiднО дО Закоrry Уlgаihи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстРацiЬ>, цьогО РегламеНту та Положення цро апарат районноi державлtоi
адмiнiстРацii, що затверджуеться головою районноi державноi qдмiнiстрацii.

Апарат районноi державноI' адлiнiстрацii здiйснюс цравOве,
органiзаЦiйне, матерiаПъно-техНiчне та iнше забезпечення дiялъностi районr*оТ
державноi 4дмiнiстрацii.

24. АпаРат райоНноI державноТ aдrлiнiстрацii вiдповiдно до покJIадених на
ньогозавдань: '

- оцрацъовуе докуI!{ентио що надходять до районноi державноi
адмiнiстРацii, готУе дО HlD( €lн€lПiтичнi, довiдковi та iншi матерiа.пи, а також
проектИ дорrrенЬ головИ i засryПникiв голови районноТ держагurоi
4ДМiНiСтрацii, накази керiвника апарату районноi державноТ адмiнiстрацii;

- ЗДiЙСНЮе оцрацюванЕя гrроектiв розпорядженъ, наказiв керiвriика
апарату районноi державноi адмiнiстрацii;
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розробJIЯе за доРученняМ голови районноi державIIоi адмiнiстралii,
керiвника апарату районноi державноi aдмiнiсlрадiт проъкти розпорядженъ та
наказiВ керiвниКа €}паратУ районноТ державноi адмiнiстрацii з оргаrriзацiйних i
кадрових питань;

- перевiряе за дорученЕrIм голови районноi державноi 4дмiнiстрацii або
керiвника апарату районнот державноi адм!нiстраIlii виконанЕя структурними
пiдrоздiлами рйонноi держаноi адлiнiстрацii а також територiагlъними
оргz}намИ MiHicTepcTB, iншИх центрапьних органiв виконавчоi вл4ди (з питань
ЗДiЙСНеННЯ ПОВНОВa)КеНЪ РаЙонноi державноi адмiнiстрацii) aKTiB президетiта
УкраiЪи та Кабiнеry MiHicTpiB Ук.раihи, розпорядженъ та доруIень голови
обласноi державнОТ адмiнiСтрачii розпоряджень Та дор}лrень юлови районriоi
державнОТ адмiнiСтрацii; вивчае та узагЕшIьнюе досвiД роботи зазначених органiвl нада€ практичнУ допомоry У вrарiшеннi скгrqдних гrроблем, розробляе
пропозицii щодо удосконапення ik дiяльностi;

- здiйснюе контроль за своечасним поданЕям доповiдей, iнформацiлf,rшх
та iншlо< матерiалiв з питань виконанЕя aKTiB законодавства, розпорядж€н6 т&
доручень голови обласноi державноi адмiнiстрацii, розпоряджень та дорученъ
голови районноI державноi адмiнiстрацiТ;

_ за дор}пrенням голови райоriноi державноi адмiнiстрацii проводить
аналiз роботи органiв мiсцевого самоврядування у мех(ах повновarкень i в
порядку, визначеному з€Lконодавством, нацае методичЕу та iHriry црактичну
допомоry з удоскон€lпення оргаrriзацiт ix роботи, готуе пропозицii щодо
поглиблення взаемодii районноi державноi адмiнiстрацii з органами мiсцевого
самоврядування для спiльного вирiшення питанъ економiчного, соцi€lJIъного та
культурного розвитку вiдповiдних територiй;

- здiйснюе правове забезпеЧеннЯ дiяльностi районноi державноi
адмiнiстрацii, надае методичну та iнпry практи.IIIу допомоry, спрямовану_на
правиJIьне застосування, не)Dилъне додержання та запобiгання невиконаi{ню
вимог aKTiB законодавства, iнших нормативних документiв структур}i!]l,{и
пiдроздiЛами, апаратоМ та посадовими особами районноi державноТ
адмiнiстрацii пiд час виконання .rо*й""I,D( на них завданъ i функцiонаJIъних
обов'язкiв;

пlд)оздшIам та посадовr.{м- надае правову допомоry структурним
-осооам раионноr державноt 4дмtнtстрачii;
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- проводить разом iз структурiтими пiшlоздiлаrrли рйонноi державнот

адмiнiстрацii, територiагrьними орпаIIаNIи MiHicTepcTB, iнших центрапьних

органiв виконавчоi влади анапiз соцiатlьно-економiчного i суспiльно-

полiтичногО ст€lновища У районi, розробляе та вносить головi райоrлIrоi

державнОi aдмiнiстрацii пропозицii щодо йою полiпшення;

здiйснюе матерiально-технiчне i *.rrод"рсъко-побутове забезпеЧеЕнЯ

дiяльностi районноi державноi адмiнiстрачiТ;

- забезпечуе дотримаЕIIя режиму роботи в адмiнiстративному булинку

районноi державноi qдмiнiстрацiь нЕuIежний щ)отипожежний стаII у

примiщеннrtх районноi державноi qдмiнiстрацiт та дотриманЕя правил охороi{и

працi;- 
забезпечуе органiзацiю прцймання-передачi iнформацii засобами

електронного зв'язку вiдповiдно до вимог закоЕодавства;

- провадить дiяльнiсть, пов'язану з державною таемницею, органiзовуе

та вживае заходiВ щодО забезпеЧення режиму ceкpeTнocTi в рйоннiй державr{й

4дмiнiстРацii вiдПовiднО до вимоГ законодавства у сферi охорони державноi

таемниц1;

- забеЗпечуе висвiтлеНнядiяльностiрайонноТдержазноiадмiнiстрачii;

- викоЕуе вiдповiдно до Реглаrrленry iншi функцii,

25. Дпарат районноi державноi адмiнiстрацii у процесi виконанн,I

покJIадених на нього завдань взаемодiе iз струкryрними пiшlоздiлалли рйонноi

державноi адмiнiстрацiт, структурними пiдроздiла"тrли обласнот державноi

адмiнiстрацii, територiа.пьними органа}iи центраJIьних оргаrriв виконавчоi влади

та виконавчими органами мiсцевих р4дi

26. Вiддiл комунiкацiЙ з цромаДськiстю, органiзаЦiйноi та iнформацiй*rоi

дiяльностi апарату районноi дерхавноТ qдмiнiстрацii забезпечуе здiйсн_ення

взаемодii апарату районноi державноi адплiнiстраrlii з центрЕtпьними, та

мiсцевиМи органаN,Iи виконавчоi владй, органами мiсцевого самоврядуванI{я,

пiдприемствами, установаI\{и, органiзацiями ycix форм власностi.

27. AITapaT районноi державноТ адмiнiстрацii очоJIюе керiвник апарату

рйонноi державноi адмiнiстрацii, 
;

керiвник апарату районноi деfжавноi адлiнiстраIдii цризначаетьсJ{ ца

посаry та звiльНяетьсЯ з посадИ головоЮ районноТ державноi адмiнiстраlii;, в

порядкуl передбаченому законодавством про державIIу службу,
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У випqдКу тимчаСовоТ вiдсугностi керiвника €шарату районноТ державrrоТ
4дмiнiстрацii його обов'язки викоЕуе керiвник структурного пiдроздi.гry апарату
районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розпорядження голOt}и

районноi державноi адмiнiстрацiТ.

28. Керiвник апарату районноi д.р**"оi 4дмiнiстрацii видае накази з
питань, що н€}лежать до його компетенцii. !

накази керiвника апарату районноi державноi qдмiнiстрацii, що
СУПеРеЧаТь Констиryцii Украtни, iкшим актам законодавства, рiшенням
КОНСтитУlдiйного Суду Украrhи та актам MiHicTepcTB, iнllпг:< центрапьних
ОРганiв виконавчоi влади, можуть буr" cкacoBaнi юловою районноi державr"rоТ

4дмiнiстрацii.
ý

Управлiпня персоналом
29. Управлiння персон€шом у районнiй державнiй адмiнiстрацii

спрямовуеться на комплексне вирiшення питань щодо комплектува |Iця
,L.

раЙонноi державноi адмiнiстрацii висококватliфiкованими i компетентнлtлди

праIдiвниками.

в апаратi районноi державноi
адмiнiстрацii та iT структурних пiроздiла< без статусу юридичних осiб
гryблiчною права здiйснюсться за затвердженим керiвником апарату районноi
державноi qдмiнiстрацii рiчним ппаном, який передбачае здiйснення за<одiв з

добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квапiфiкацii працiвникiв, а

також з iнших пит€lнь упрапгliння персоналом.

Органiзацй роботи з управJIiння персонапом у структурних пiдроздiла<

районноi державноi адмiнiстрацii iз стаryсом юридичних осiб гryблiчного права

здiйснтоеться за затвердженим керiвником такого пiдроздiлу рiчним плаII0м,

який передбачае здiйснення засодiв з добору, пiдготовки, перепiдготов*** ru
пiдвищення квагliфiкацii працiвникiв, а також з iншшr питань угlравлiнЬ
персоналом.

З1. Органiзацiю роботи з управJIiння персоналом в апаратi palioHrroT

державноТ адмiнiстрацii та структурЙх пiдроздiлах без статусу юридичrrоТ

особи гryблiчного права здiйснюе celmop роботи з персон€lпом ашарату районriоi
державноi адмiнiстрацii.

У структурних пiдроздiлас районноi державноi адмiнiстрацii iз CTaT;VC,'rM
.,

юридIщних осiб гryблiчного црава залежно вiд чиселъностi персоl]а.l,iу

угворюеться структурний пiдроздiл або вводиться посада спецiалiста з пIl"г;irlb

пepcoцalry , 1 у структурних пiдроздiла< районноi державноТ адмiнiстрацiТ iз
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статусом юридичних осiб гryблiчного. щ)ава, чиселънiсть працiвникiв яких
ст€Lновить менrце десяти осiб, обов'язки слухби упрашiнЕя персонаJIом Mo)i(yTb
оути покJIаденl на одного з державнIаr( сщасбовцiв такою стуктурного
пiдроздiлу за рiшенням його керiвника.

Робота з персонаJIом в агlаратi та струIшурних пiдроздiлаr районноi
державноI адмiнiстрацii здiйсшоеться вiдlсрито i сцрямовуетъся на всебiчне
вивченЕя та вра)(ування можпивостей гlрацiвникiв, найбiлъш повне
застос)aВання ix здiбностей, розвиток iнiцiативностi, створення атмосфери
зацlкавленостi у професiйному зростаrrнi.

З2. Прийняття на державну слркбу до районноТ державноi qдмiнiстрацii
та звiлъненЕя з державноi слуlкби здiйснюеться в порядку, встано*.*rоrу
законодавством про державну спужбу. &

керiвник апарату районноi державноi qдмiнiстрацii, завiдувач сектору
роботИ З персон€lлоМ апаратУ районноi державноi адмiнiстрацii; керiвники
структурних пiдроздiлiв районноi державноi qдмiнiстрацii органiзовують
вивчення дiлових i морагrьних якостейосiб, якi гlретендують на зайняття пOсад
державнI,D( с.гryжбовцiв.

ПрийняТтя працiВникiв на робоry до районноi державноi адмiнiстрацii на
посади, що не вiднесенi до посад дерхавноi служби, та звiльнення ix з роботи
здiйснюетъся вiдповiдно до чинного законодавства.

33. особам, що призначаються на посади, передбаченi номенкJIатурою
посаД працiвнИкiв, щО повиннi матИ догryёК до роботи з таемними документаIии,
в установленому порядку оформляеться допуск до державноi таемницi.

34. Мя визначення якостi викdнанrrя поставленIо( завдань, а також з
метою прийняття рiшення щодо премiювання, плацrвання кар'ери державних
с-гryжбовцiв, виявленЕя потреби У професiйному навчаннi результати ix
службовоi дiяльностi щороку пiдлягають оцiнюванrrто в порядtу,
встановJIеномУ з€tконодавствоМ про деЙавIry сirужбу. l

35. РайОННа Державна 4дмiнiстраIдiя розглядае i вносить в установленOму
ПОРЯДКУ ПРОПОЗИЦii щодо нагородження державними нагородами, нагородами
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, обласноi державноi qдмiнiстрацiТ, заохGчуе
ПРацiвникiв апарату i струлстlrрнЙх пiдроздiлiв районноi державноТ
адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзаlдiй, що належать до сфери ii
управлiння.

З6. На кожного прийнятого на робоry до рйонноТ державr,Iоi
адмiнiстрацiТ працiвника оформляеться особова справа.

З7. Вiдповiда.гlьнiсть за реалiзацiю державноi полiтики з прtтань

управлiння персон€lпом в апаратi районноi державноi адмiнiстрацii та iT
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структурних пiдроздiлах, добiр персонаlгу, IUIацrвання та органiзацiю засодiв з
пiдвищеннЯ рiвнЯ професiйноi компетентностi державних сrryжбовцiв,
документЕlльне оформлення всчдIу на державIIу службу, i1 проходження та
припинення несе служба управлiнЕя персонапом.

органiзацiя роботи з докумептами та контролю за ii викопанням
38. Органiзацiя роботи з документЕлми в районнiй державнiй qдмiнiстрацiТ

здiйснюетъсЯ В порядку, передбаченому iнструкцiеlо з дiловодства,
затвердЖеноЮ розпоряДженняМ головИ районноi державноi адмiнiстрацiТ.

Приймантrя, реестрацiя i прреданЕrI за щ)изначенням вхiдноi
кореспоНденцii, що надiЙшла дО parioHHoТ державноi адмiнiстраrдii, реестрацiя i
вiдправЛеннЯ вихiдноi кореспоНденфi покJIадаеться на вiддiл докуIuентообiry,
контролю та розгляду звернень цромадян апарату районноi державноi
4дмiнiстрацii. s

39. НоменкJIатура справ е обов'язковим док)л\,Iептом, який скJIадаеться дJIя
створення единоi системи формуванЕя справ, забезпечення ik облiку, швидкого
розцryку документа за його змiстом та видом, вiдбору документiв на державне-зоерlгання у процесl дlловодства.

40. Органiзацiя роботи з документами, що мiстять iнформшliю з
обмеженим доступом, здiйснюеться у встановленому законодавством порядку.

41. Вiдповiдагlьнiсть за оргшIiзацiю виконанЕя докуN[ентiв несуть голова
районноТ державноi адмiнiстрацiь заступники голови районноi державноi
адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвник апарату районнот
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацii та керiвники струIсгурних пiдроздiлiв районноi
державноi 4дмiнiстрацii.

42. Органiзацiя роботи з дощументаNIи з црифом (Дя с.гryжбового
користування>) в районнiй державнiй адмiнiстрацiТ здiйсшоеться вiдповiднсr до
ТИПОВОi iнструкцii про порядок ведення облiку, зберiгаrrня, використання i
ЗНИЩення документiв та iншюr матерiапъних носiiЪ iнформшдii, що мiст_ять
с.гryжбову iнформацiю, затвердженоi постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
Вiд 19.10.2016 NЬ736, та виданого на пiдставi цъого нормативного акту

розпорядженЕя голови районноi державноi qдмiнiстршцii.

4З. Завданням контроJIю за викон€lнням доtсументiв е забезпечецяя
повног0, своечасною та якiсною ik виконання.

Вiдповiдалънiсть за органiзацiю i стан контролю за виконанiiям

документiв несутъ голова районноi державноi адмiнiстрачii, перший заступник,
заступник голови районноi державноi адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподiлу

;]
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обов'язкiв), керiвниК апаратУ районноI держ€tвноТ адмiнiстрацii, керiвнллки
структурних пiдроздiлiв районноi держрвноi qдмiнiстрацiТ.

КоордиНацiЮ роботИ з контоJIю за виконанЕям докр(ентiв здiйсrrrое
керiвник апарату рйонноi державноТ адмiнiстрацii.

У струкryрниХ пiдроздiлаС контролЬ за викон€lнням документiв
покJIадаеться на керiвника стрyrсгурною пiшlоздiлу, а безпосереднiй контроль у
структуРномУ пiдроздiЛi за виrсонанням документiв здiйсшое посадова особа,
вiдповiда.rrьна за контроль.

БезпосеРеднiЙ контролЪ за виконанняМ документiв покJIадаеться на вiддiл
документообiry, контролю та розгJIя.ry звернень цромадян апарату районноi
державноI адмiнiстрацii.

44. Якщо контроль за виконанням докуi\{ента покJIадено на декiлькох осiб
абО виконаriня документа дорrIено декiльком викон€лвцям, то коордиilацiя
роботи щодо викон€lння доltумента' здiйснюеться особою, зазначеною в
ДОКУМеНТi ЧИ реЗо.llюцii першою, у випадк€лх, коJIи документом або резолюцiею
не обумовлено iнше. Така особа вв€Dкаеться головним виконавцем доч/мента. .

ПРИ пiдготовцi вiдповiдей на контрольнi документи з резоJIюцiями, у
яких зазначено декiлька виконавцiв, iнформацiя надаеться головному
ВИКОнаВцю (першому в резолюцiТ або конкретно визначеному у резоJIюцii) не
ПiЗНiШе нiж за 2 днi до TepMiEy, вк€}заного в документi або визначеного в

резолюцii.
45. Контроль за виконанням здiйсшоетъся стосовно зареестрова.l{их

ДОКУментiв, в яких встановлено завданЕя або якi мiстять питанЕя, що
потребують вирiшення.

Обов'язковому конц)олю пiдляга,9 виконання завд€lнь, визначенlD( актами
законодавства, Президента Украihи, fфем'ер-мiнiстра Уl9аiЪи,
розпорядженнями та дорrrеннями голови обласноi державноi адмiнiстрацii,

розпорядженнями та дорученнями голови районноi державноi адмiнiстра.цii,

розгляд звернень KoMiTeTiB Верховноi Ради Украiни, запитiв i звернень
народних депутатiв УкраТни, деrглатiв мiсцевш< рад.

Контроль за своечасним виконанням завданъ, визначених акта}{и

законодавства, Президента УкраiЪи, Прем'ер-мiнiстра Украi';;и,

розпорядженнrIми та дорrIеннями голови обласноi державноi адмiнiстраrrii,

розпорядженнями та дорrIенЕями голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ, а

також за розглядом звернень KoMiTeTiB BepxoBHoi Ради Украi'ни, запитiв i
зверненъ народних дегlутатiв УlgаrЪи, депутатiв мiсцевих р4Д, iншиХ

документiв, а також звернень громадяч здiйснюелъся вiддiлом документообi:У,
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контролю та розгJIяду звернень цромадян апарату районноi державrlоi
адмiнiстрацii.

46- МЯ здiйсненнЯ контроJIю за виконанням aKTiB законодавства,
Президента Украihи, Кабiнету MiHicTpiB Ущраtни, iнших органiв виконав,iоi
вJIоди, розпоряДженЬ та доруЧень голОви обласноi державноi адмiнiстрацii,
розпорядженъ та доручепь голови районнрi державноi адмiнiстрацii, iнших
документlв, а також за розглядом заrrитiв i зверненъ народних дегryтатiв
украihи, дегглатiв мiсцевш< рад розробляеться, у разi поцlеби, пл€lн контролю,
В якомУ визначаЮтъся: промiжНi контрольнi термiни викон€tння завдаI.Iъ,
cTpyкTypHi пiдрОздiли районноi державноТ 4дмiнiстрацiь що вiдповiдаlоть за
органiзацiю виконання окремЕх завдань, структурний пiдроздiл, який
забезпечуе координацiю роботи з органiзацii та конц)оJIю за виконанням у
цiлому. ГfuаН контролЮ затвердКуе застуПник голови (вiдповiдно до розподiлу
обов'язкiв) або керiвник апарату раЙонtiоi державноТ qдмiнiстрацii.

47. Контроль за виконанням aKTiB законодавства, Президента Украiiли,
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи, iнших центрапьнlос органiв виконавчоi влади,
розпоряДженЬ та дорученъ голови обласноi державноi qдмiнiстрацii,
розпоряджеЕъ та дорr{ень голови районноi державноi qдмiнiстрацii, iнших
док5rментiв, а також за розглядом запитiв i звернень народних депутатiв
украiъи та депутатiв мiсцевш рад здiйснюеться IIшIяхом:

. аНалiзУ та уз€г€lльнення у визначенi термiни письмовоТ iнформацiТ про
cT€lH ВИКОНаНня Документiв у цiлому або окремих встановпених Еими завдань,
що надходить вiд виконавцiв;

О СисТематичного аналiзу статистиЕIнЕх та iншlос данlD(, rцо
характериз)дють стан виконання документiв;

. ПрсведенЕя перiодичноi комплексноi або цiльовоi перевiрки
органiзацii i стану виконанЕя завдань безпосередньо на мiсцях] ч

. розгJIяду питанъ дiяльностi (заслуховування звiry) виконавцiв fiа
засiданнях Колегii районноi державноТqдмiнiстрацii, нарадa>( у голови райоitrlоТ
державноi адьлiнiстрацii або йою засцrпникiво керiвника апарату райоiпrоТ
держ€lвноi адмiнiстрацii.

48. Аналiтичнi та iнформацiйнi матерiали щодо стану виконаняя

документiв у цiлому або окремш( - передбаченЕх ними завдань у разi
встановлення промiжних конц)ольних TepMiHiB подЕлютъся структур}lому
пiдроздiлу районноi державноi адмiнiстрацii, який визначений вiдповiдалънl,tм
виконавцем, спiввиконавцями Ее пiзнiше нiж за 10 днiв до закiнченЕя TepMitry,

визначеного актами законодавства, Президента УкраiЪи, Кабiнеry MiHic:,piB
Украiни, центральних органiв виконавчоi вл4ди, розпорядженн_ям],1,
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дорученЕями голови обласноi державноi qдмiнiстрацii розпорядженI{ями,
дорученнями гоJIови рйонноi державнъТ адмiнiстрацii.

За результатами розгJIядУ матерiапiв, що мiстять вiдомостi про можливий
зрив своечасного виконЕtнЕя документа або передбаченого ним окремого
ЗаВДаННЯ, ГОЛОВа РаЙОННОi ДеРЖавноi qдмiнiстрацiь засцшники голови/.(вtдповiдно до розподiлry обов'язкiв) або керiвник апарату районноi державноТ
4дмiнiстрацii дае дорlпrення ""*о"**r* "*r"-;Ъ;;;;;"" заrодiв дJIя

49. TepMiH виконання доIqFмента може бу.и змiнений лише за вказiвкою
посадовОi особи, яка йогО встЕlновИла" 1У разi вiдсутностi - посадовою особою,
яка iT замiщуе.

При неМожливостi виконання завдання в установпений TepMiH виконавець
вноситЬ доповlдНу записКу прО перенеренIIя Tepмirry 

' 
обЦрунтУванняМ ПP}ilII,lH,

що унеможливлюютъ вчасне виконання завдання.

ПРОПОЗИЦii щоДо продовженЕя TepMiHy викон€лнЕя документа органу
влади вищого рiвня подаються за 7 днiв до заrtiнченrrя встановленого строку.
Якщо TepMiH виконання докр{еЕта менший нiж 7 днiв за 1 день до
встановленого строку.

У РаЗi неМожливостi виконанЕя розпоряджень i доруlень голови районноi
ДеРЖаВноi адмiнiстрацii в уст€lновленi строки виконавцем, не пiзнiше нiж за 3
РОбОЧi ДНi до закiнчення встановлеЕого сщоку, подаетъся головi paйorrlioi
ДеРЖаВнОi адмiнiстрацii доповiдна записка цро перенесення TepMiHy з
обфунryванням цриIIин, що унеможJIивлюють вчасне iх виконаrrня.

50. .Щокументи без зазначення строку виконЕлння виконуIоться не пiзлiiше
нiж за 30 к€шендарних днiв. .Щегryтатськi зверненЕя i запити пiд.пягаютъ
Виконанню у строки, встановленi вiдповiдними актЕлми зчlконодавства.

51. Iнформацiю (звiт) про стан виконання докрлентiв, що под8€тl,ся
органам викоЕавчоi влади вищого рiвня, пiдписуе голова районноi держа.вноi
адмiнiстрацii.

52. Зняття з контролю документа проводиться на пiдставi письмового
звiry керiвника вiдповiдного структурного пiдlоздilry або iншого докумеI{та,
що пiдтверджуе його виконання, за письмовою згодою голови районrrоi
державноi адмiнiстрацii, засryпникiв голови (вiдповiдно до розподfury
обов'язкiв), керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацii.
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Органiзацiя розгляду звернень громадян
та проведеппя особистого прийому громадян

53. Районна державна 4дмiнiстрацiя органiзовуе в установпеному порядку
розгляД зверненЬ громадян, цропозицЙ (зауважень), заяв (клопотаrть), скарг.
Органiзацiя розгляду звернень громадян, у тому числi веденIUI дiловодства та
проведенЕЯ особистогО прийомУ цромадян, покJIадаеться на вiддiл
документообiry, контроJIю та розг.lIяду звернень громадян апарату райоirноi
державноТ 4дмiнiстрацii.

54. Робота iЗ зверненнями цромадян ведетъся вiдповiдно до Закону
Украiни <Про звернення цромадян>>, Указу Президента Ущраi'ни вiд 07.02.2008
м 109/2008 пПрО першочерговi заходи щодо забезпечення реагriзацii та
гарантуВаннЯ конститУцiйного права на звернення до органiв державноi влади
та органiв мiсцевого с€lмоврядування>,ОIнструкцii з дiловодства за зверненЕями
громадян в органах державноi влqди i мiсцевого самовряд/вання, об'еднаrrrrях
цромадяН, на пiдПриемств€lх, В установах, оргаlriзацiях незалежно вiд форми
власносТi, в засОбас масОвоi iнфОрмацii, затвердженоi постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня 1997 року }lb 348 (зi змiнами).

55. ПисьмоВi пропоЗицii, заявИ i скаргИ, Що надходятъ до районiiоТ
державноi qдмiнiстрацii, приймаються вiддiлом документообiry, контролю та
розгляду звернеIrъ громадян апарату районноТ державноi адмiнiстрацii. У той
Же ДеНЬ ВiДДiЛ РеестрУе iх, здiЙсrпое поrrереднiй розгляд писъмовLD( пропозицiй,
З€ilЯВ, СКаРГ ЦРОМаДЯН, гоТуе необхiднi додатковi матерiаrrи та передае ik на
РОЗГJIЯД ГОЛОвi раЙонноТ державноi qдмiнiстрацii, першому заступнику голови,
Заступнику голови районноi державноi адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподiлry
обов'язкiв), керiвнику апарату районноi' державноi адмiнiстрацii.

56. Порушенi у зверненнях цромадян питанЕя розглядае голова районноТ
ДеРЖаВноТ адмiнiстрацiI або засц/пники голови вiдповiдно до розподirry
обов'язкiв, керiвник апарату районноi державноi адмiнiстрацii, керiвiтили

Е

Структурних пiдроздiлiв раЙонноi державноТ адмiнiстрацii. Вiдповiдi ца
звернення громадян готують струлстурнi пiдроздilпl або апарат райоrшоi
державноi 4дмiнiстрацii.

57. Звернення цромадян розгJIядаютъся i вlарiшгуlотьёя у TepMiH не бiльше
одного мiсяця вiд дня ik н4дходження, а Ti, якi не потребуютъ додаткоI}ого
вивчення, - невiдкл8дно, апе не пiзнiше п'ятна,дцяти днiв вiд дня Тх отриманшi.

Якщо в мiсячний TepMiH вирiшити порушенi у зверненнi питаt"tця

неможливо, голова, перший заступник, заступник голови районноi держаlзrtоi
адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподirу обов'язкiв), керiвник апарату райоriноi
державноi адмiнiстрацii встановJIюють необхiдний TepMiH дJlя розгjjяl:{у
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зверненНя, прО що повiДоIvlJIяетьСя особi, яка под€rпа звернення. При цъому
загалъний TepMiH вирiшення питzлнь, порушених у зверненнi, не може
перевиIIryвати сорока п'яти днiв.

При продовженнi TepMiHy розгляду звернення, вiдповiдапънi виконавцi
готуIотЬ промiжну вiдповiдъ з обЦрунryванням цричиЕ такого продовження та
cTpoKiB надання вiдповiдi по cyTi порушеног9 питанЕя.

У разi допущеннrI порушень TepMiHiB розгляд/ зверненъ, виконавець
подае доповiдну записку на iм'я керiвника, вказаного у резолюцii, iз
зазначенЕям причин, якi зумовили порушення TepMiHy розгjIяду.

58. КОНТРОЛЪ За ДотриманЕям TepMiHiB розгляд/ зверпень цромадян,
встановJIених Законом Уlgаihи кпро зверненЕя громадян>>, здiйснюе вiддiл
документообiry, контроJIю та розгляд/ зверненъ цромадян апарату райоrlitоi
державноТ адмiнiстрацii.

59. Звернення, оформлене без дотримaння вимог, зазначенLD( у cTaTTi 5
ЗаКОНУ УКРаihи <Про звернення цромадян)), поверта€тъся aBTopoBi з
ВiДПОВiДними роз'ясненнями Ее пiзнiше нiж через l0 днiв вiд дЕя йоrо
надходженIIя.

AHoHiMHi звернення розгляд/ не пiдлягають.

ГIиСьмовi звернення, у якlD( порушенi питаlrня, вr4riшення яких не
Належить до повноваженъ районноi державноi qдмiнiстрацii, пересилаються дJIя

РОЗГJIЯДУ За н€Lлежнiстю до оргаЕу, до компетенцii'якого вiдноситься вирiшеi{ня
ПИТЕlННЯ по cyTi, у TepMiH не пiзнiше 5 робочшс днiв iз дня надходження до
раЙонноТ державноi адмiнiстрацiъ цро що повiдомляетъся громадянину, який
подавзвернення. О

Рiшення про нацравJIення зверЕення за HaJIeжHicTro приймаютъ голова,
перший заступник голови, заступник полови районноi державноТ адмiнiстраlдii
(вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвник апарату раiонноi державllоi
адмiнiстрацii. Звернення направJIяеться визначеному оргаЕу р€tзом , iз
супровiдним листом, у якому мiститься прохання повiдомити заявника про

Не розгляд€lються повторнi звернення, що були цредметом розгляду в

районнiй державнiй адмiнiстраIlii вiд Ъдного i того ж цромадянина з однсlгrэ i
того ж питання, якщо перше вирiшено по cyTi.

Рiшення про припинення розгляду такок) зверненЕя приймае голова

районноi держаtsноТ адмiнiстраlrii, про що повiдомляеться особi, яка подала

звернення. 

u'

60. Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та irrформаi.i;l;,rgi

дiяльностi апарату районнсri державноi адмiнiстрацii забезпечу€ органiз;i:iilо
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РОбОТИ, ПОВlЯЗ€tНОТ З РОЗГЛядом загrитiв на гryблiчну iнформацiю у вiдповiдrtостi
до вимоГ ЗаконУ УкраihИ <ПрО доступ до rryблiчноi iнформаlдiii>.

61. особистий прийом громадян проводить голова, перlшай заступник та
заступнИк головИ районноi державнОТ 4дмiнiстрацii згiдно з графiком, який
затверджуеться розпорядженням голови районноi державноi 4дмiнiстрацii,
сприпюднюетъся через засоби масовоi iцформацii та огryблiковуетъся на

i'.
о фiцiйному веб-сайтi районноi державноi 4дмiнiстрацii.

Графiк особистого прийому цромадян мiстить iнформаlдiю про мiсце
проведення, днi та години прийому.

62. ВиiЪнi прийомИ цромадян керiвництвом ршiонноi державrrоi
адмiнiстрацii здiйснюються вiдповiдно до графiка, що затверд)Iq/е голова
районноi державноТ адмiнiстрацii. '

63. ВiДдiл документообiry, контроJIю та розгJIяду звернень црома.дян
апарату районноi державноI адмiнiстрацii цроводитъ комппексне вивчеIIня
пропозицiй, з€UIВ i скарГ громадян, щоквартаJIьно ана.пiзуе та узагалыfiое
пропозицii, що мiстятъся в HlDq розробляе рекомендацii, спрямованi на
усуненнЯ причин виникнення обцрунтов€лнlD( скарг i зарая<ень громадян,

шх у ню( питань.

64. РозгляД звернень цромадян щодо надання безоплатноi первиrittоi
правовоI допомоги, органiзацiя особистого прийому таких црома.мн
здiйснюються вiдповiдно до Закону Украiни <Про безоплатну правову
допомоry).

d

Органiзацiя правового забезпечення дiяльностi
районноi державпоi адмiнiстрацii

б5. Правове забезпеченЕя дiяльностi palioHHoi державноi адмiнiстрацii, а
q

ТаКОЖ наДання методичноi та iншоi фактичноi допомоги з правових пита}lь
paBooxopo"*rr{uu"здiйснrое вiддiл правового забезпечення, взаемодii з п]

Органами, оборонноi та мобiлiзацiЙноi роботи, заrrобiгання та виявлеi-{,,Jя

корупцii апарату районноТ державноТ qдмiнiстрщii.

66. Вiддiл правового забезпечення, взаемодii ,з правоохоронIлriми

органаN,Iи, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявлеr{яя

корупцiТ апарату районноi державноТ адмiнiстршtii з питанъ правоr}Oго

забезпечення дiяльностi районноТ державноi адмiнiстрацii пiдпорядкову€тI]ся
головi районноi державноi адмiнiстраdТ, а з питань органiзацii роботи апарату

районноi державноi адмiнiстраIlii - керiвнику апарату районноТ державллоi
адмiнiстрацii.
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67. У своiЙ дiяльностi вiддiл пр€лвового забезпеченIUI, взаемодii з
правоохоронними орган€}ми, обороннот та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та
ви,IвленнЯ корупцii апаратУ районноi державноi qдмiнiстрацii керуетъся
КонститУцiсЮ Уrqраiни, закон€lмИ Укра'ни, акт€lми Президента Украiilи,
BepxoBHoi Ради Уrqраiни, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTB та irrтт:их
центрапЪних органiв викоНавчоТ вJIади, пост€лноВою Кабiнеry MiHicTpiB Укра.iтrи

i

ВiД 2б.11.2008 Jф1040 <ПРО Затвердження Загапrьного положення про юрид}г{Еу
сrrужбУ MiHicTepcTBa, iншогО органу виконавчоi вJI4ди, державIrого
пiдприемства, установи та органiзацiii> (iз змiнами), Регламентом Кам'янка-
Бузькот районноi державноi адмiнiстацii; розпорядженнями та дорученнями
голови обласноi державноi адмiнiстраlдii, розпорядженнями та дорученн.{ми
головИ районноi державнОi aдмiнiСтрацii, накаtами керiвника апарату paйoirIloi
державноi адмiнiстрацii, положенням про вiддiл щ)авового забезпеченнrt,
взаемодii з правОохороннИми органапtи, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи,
запобiгаНня та виявденШI корупцii апарату районноi державноi адмiнiстрацii.

68. оснОвнимИ завданнЯми вiддiлу правового забезпечення, взаемодii,з
правоохоронними органаJvIи, обороннот та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та
виrIвлення корупцiI аIIарату рйонноi державноi адмiнiстрацii у частинi
правового забезпечення с:

О ПРаВОВе ЗабезпеченЕя дiяльностi районноТдержавноiадмiнiстрацii;
О ОРГаНiЗаЦiя правовоi роботи, спрямованоi на щ)авильне застосуваIiIш,

НеУ)fiЛЬНе ДОДеРЖаНня та запобiганЕя невикон€лнню вимог aKTiB законодавстRа,
iНШИХ нормативних документiв стуктурними пiдlоздiл€lми, апаратом i
посадовими особами районноi державноТ адмiнiстрацii;

. пiдготовка iнформацiйних, довiдковIlD( та iншю< матерiалiв з питань
застосування законодz}вства.

о представлення iHTepeciB районноi державноi адмiнiстрацii т} iT

струкryрних пiдроздiлiв у судФ( та iншшс органах влади пiд час розгляду
правових питань або спорiв.

69. Вiддiл правового забезпененЕя, взаемодii з правоохоронн1_]}{и

органами, оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи, запобiгання та виявлеi_{llя

корупцii апарату районноi державноi qдмiнiстрацii вiдповiдно до покJIадених на
нього завдань:

о органiзовуе та бере }цасть у забезпеченнi реапiзацii державrлоi
правовоТ полiтики, правильЕого застосраншI законодавства в райоыiliй
державнiй адшriнiстрацii та iT структурних пiдроздiлаr, пода€ керiвниц;;:у
пропозицii щодо вирiшення правових питанъ;
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' розробляе та бере r{астъ у розробленнi проектiв розпоряджень та
доруIень голови районнот державноi qдмiнiстрацii, наказiв керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацii;

о забезпечуе вiдповiднiсть законодавству проектiв розпоряджень голови
районноТ державнОi адмiнiСтрацii, рiшень колегii а також iнших aKTiB райоrriiоi
державноi адмiнi страцii;

о проводить правову експертизу проектiв розпоряджень голови
районноi державнОТ адмiнiСтрацii, гоryе висновки у разi ik невiдповiдностi
aKT€lM законодавства таlабо подае цропозицii щодо приведення таких проектiв у
вiдповiднiсть до вимог законод€lвства; 

,О визначае розпоряДження голови райопноi державноi 4дмiнiстрацii, якi
носятъ нормативно-правовий характер та пiдлягають державнiй реестрацiТ в
органах юстЙцii;

о надае методичну допомоry, працiвникам апарату та керiвникам
СТРУКТУРНИх пiдроздiлiв раЙонноi державноi qдмiнiстрацii щодо гц)авилыIого
ЗаСТОСУВання норм з€lконодавства пiд час виконання покJIаден}D( на них завдаЁь
i функчiонiulъних обов'язкiв;

о органiзовуе роботу, пов'язаrцr з укJIаденням договорiв (KoHTpaKTiB),
беРе )ласть у iх пiдготовцi та здiйсненнi за<одiв, спрямованlD( на виконаtIня
ДОговiрних зобов'язань, забезпеченнi зilшсту майновrтх црав i закониих
iHTepeciB районноТ державноi 4дмiнiстрацii, а також погодх(уе (вiзуе) проекти
ДОГОвОрiв за наявностi погодження (вiзи) керiвнЙкiв заiнтересова.Iiих
струIстурних пiдроздiлiв;

о органiзовус претензiйну та позовну робоry, здiйсrпое контроль за ii
проведенням;

о аналiзуе матерiали, що надiйпши вiд правоохоронних i контролюючих
Y

органiв, результати позовноi роботи;
. сприяе правилъному застосуванню atcTiB законодавства про працю;

. здiйснюе заходи, спрямов€лнi на пiдвищення рiвня правових зI{ань

прашiвникiв районноi державноi qдмiнiстрацiТ та iT структурншс пiдроздiлiв;

. забезпечуе в установленому порядку представлеЕIIя iHTepeciB

районноi державноТ адмiнiстрацii та iT cTpyKTypHID( пiшlоздiлiв у судах та iHtiiчx

органa)(;

о готуе iнформацiйнi, довiдковi та iншi матерiапи з пит€!нь застосування

законодавства;
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' викоЕуе iншi функцii з правового забезпеченЕя дiяльностi райоriноi
державноi адмiнiстрацii вiдповiдно дб цього Реглаrrленry та положенЕя про
вiддiл, що затвердIсу€ться головою раliонноI державноi адмiнiстрацii.

70' Началъник вiддilry правовою забезпеченЕrt, взаемодii з
правоохоронними органами, обороrrrrоI та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та
виявлення корупцii апарату районноi держачЕоТ адмiнiстрацii:

' здiйснюе керiвництво вiдлiлом правового забезпеченнrI, взаемодii з
правоохоронними органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботио запобiгання та
виявлення корупцii апарату районноi державноi qдмiнiстрацii, несе персональну
вiдповiдальнiсть за викон€lння покJIадеЕих на вiддiл завданъ;

О подае на затвердЖенЕЯ головi районноi державноi qдмiнiстрацii
положення про вiддiл;

о органiзовуе робоry гrрацiвникiв вiддfurу, розподiляе обов'язки мiж
ними, дае вiдповiднi дор}чення щодо виконанЕя покJIадених на вiддiл завдань i
дорrIень керiвництва;

, визначае права та обов'язки гграlдiвникiв вiддi.rry, пода€ ,ia
затвердженнrt керiвнику апарату рйонноi державноi аддлiнiстрацii посадовi
iнструкцii працiвникiв вiддilry;

, бере rIастъ у засiданнях, нарада)( та iншло< зzлходil( пiд час
обговорення питань, якi мають вiдношення до цравового забезпеченЕя роботи
районноi державноТ адмiнiстрацiТ та iT струлстlрнлпс пiшlоздiлiв;

' подае пропозиЦii керiвнИку апарату районноi державноi 4дмiнiстрацiТ
щодО заохочеНш працiвникiВ або гrритягнення до вiдповiдагrьностi згiдно iз
законодавством;

О за дору{енЕям керiвництва palioHHoi державноi 4дмiнiстраlдii здiйснюе
прийом цромадян, представникiв пiдприемств, установ та органiзацiй, розгlrядае
ik зверНенЕя i вносить керiвництву за резулътатами ix розгляду вiдповЙнi
пропозицii. (

Консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи,
служби i KoMiciI районноi державноi адмiнiстрацii

7I. ДЛЯ Сприяння здiйснешrю повноваженъ рйонноi державrlоТ
адмiнiстрацii голова районноТ державноi адмiнiстрацii створюе консультативнi,
ДОР4дчi та iншi допомiжнi оргаlrи Фади, колегii, робочi црупи тощо), слryжбir та
KoMicii. Завдання, функцii та персона:rъний скIIад таких органiв визначае голова

РаЙОнноТ державноi адмiнiстрацii. Рiшрння зzвначених оргчtнiв оформJIяк}f,].ся
протоколами.
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72, З метоЮ забезпеЧенцrI участi громадян в управлiннi державними
справами при районнiй державнiй адмiнiстрацii утворюеться цромадська радавiдповiдно до пост€lнови Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд з листопада 2010 рокум996 <ПрО забезпеЧеннЯ участi цромадськостi у форшrуваннi та реа.гliзацii
державноТ полiтикп>.

73, fuЯ узгодженогО розгJlяду пит€лнъ, що наJIежать до компетенцiт
районноi державноi 4дмiнiстрацii, обговоренrrя найваrrсшавiших нагrрямiв iT
ДiЯЛЬНОСТi УТВОРЮСТЬся Колегiя рйонноi державноi адмiнiстрацii (даrrl
Колегiя) у складi голови районноi державноi адмiнiстраIдiТ (голова Колегii),
першоЮ заступнИка голоВи, застуПника голови, керiвника апарату районноi
ДеРЖаВНОi аДМiНiСТРаЦii, КеРiвникiв струIсгурних пiшlоздiлiв районноi
державнОi адмiнiСтрацii, а такоЖ KepiBrшKiB територiа.гlънlо< органiв MiHicTepcTB,
IHIIIID( центральних органiв виконавчоТ влади, посадових осiб органiв мiсцевого
с:лмоврядування (за згодою).

ДО СКЛ4ДУ КОЛеГii За прОпозицiею цромадсъки)( органiзацiй, творчих
спiлок, пiдприемств, установ та органiзацiй можуть бу." вкJIюченi iх
представники.

Кiлькiсний та персонапъний скIIад КолегiТ визначаеться головою райоrчrоi
державноi адмiнiстрацii.

74. ОрганiзацiйнОю формОю роботи Колегii е засiдання. Перiодичнiсть
проведення засiдань Колегii визначаеться ii головою.

75. Засiдання Колегiт веде голова, а у разi його вiдсутностi - особа, на яку
покJIадено виконання обов'язкiв юлови Колегii.

l

засiдання Колегiт проводитъся У pai, коли у нъому беруть )ласть не
менше нiж двi третини загаrrьноi кiлъкостi членiв Колегii.

76. РiшеннЯ Колегii приймаеться вiдкритим голосуваннrIм бiлъшiстю
голосiВ присутнiх на засiданнi членiВ Колегii. У разi рiвного розподiлу голссiв
вирiша.гrьниМ е голоС головуючого. В окремих випадках за рiшелriшм
головуючого може буr" застосована цроцед(ра таемною голосрання.

за резулътатами засiдання Колегii оформляеться протокол.
РiшеннЯ Колегii пiдписуе гоJIова Колегii, а в . разi вiдсутностi

викоrцпочий обов'язки голови, головуючий на засiданнi Колегii. Рiшеr*ня
КОЛеГii Та довiдковий матерiал е невiд'емною частиною протоколу. Рiшс:ння
колегii м€lють свiй бланк, да:ry прийняття та реестрацiйний номер.

За РеЗУльтатами засiдання Колегii юлова може давати дорrIення, якi
зазначаються у протоколi та оформJUIються на вiдповiдному бланку.

РiШеННя Колегii, як правило, ,реаlriзовуються IIIJIяхом видаi{яrt

розпорядженъ або доруrенъ голови районноi державноi адплiнiстрацii.
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рiшення Колегii з органiзаlдiйних, процедурних i контрольних питань
вносятьСя дО протокоJý/ засiдання (без видаlrня розпорядженЕя чи доручення
голови районноi державноi адмiнiстраIlii).

77. Вiддiл комунiкацiЙ з цромаДськiстю, органiзацiйноi та iнформацiл-rноI
дiяльностi апарату районноi державноi 4дмiнiстрацiт здiйснюе органiзацiЁrче
забезпечення засiдань Колегiт та проводить рехнiчний запис i протоколюваIIFIя
засiдань Колегii.

78. У своiЙ роботi КолегiЯ керуеться Загагrьним положенням про колегiю
центрапьного орг€ш{у виконавчот влqди i мiсцевоi державноi 4дмiнiстрацii,
затвердженим пост€}новою Кабiнеry MiHicTpiB Уlgаihи вц 2 жовтIIя 2003 року
J\b1569, Положенням про Колегiю районноi державноi 4дмiнiстрацii та rllrM
регламентом.

порядок пiдготовкп та проведення нарад

79. Голова, першиЙ заступниК голови, заступник голови, керiвilик
апарату, керiвниКи структурних пiдроздiлiв ршlонноi державноТ 4дмiнiстрацii
проводять наради з метою оперативного розгляд/ та вирiшення питань, що
належатЬ до ik компетенцii. ffuан цроведення наради затверджуе вiдповiдна
посадова особа та визначае особу, вiдповiдапъЕу за ведення цротокоJry наради.

80. Органiзацiя цроведенЕя Нарад у голови районноТ державrrоi
адмiнiстрацii, його заступникiв та керiвника апарату районноi державноi
адмiнiсТрацii покJIадаеться на апарат або вiдповiднi cTpyKTypHi пiдроздiли
районноi державноi адмiнiстрацii запехно вiд предмету наради.

Порядок денний, анагliтичнi довiдки про стан справ та обцрунтува,I-Iчя
причини Внесення питання на розгляд надсилаютъся )ласникам нарад}1 не
ПiЗНiШе нiж за один день до проведеншI наради, а з додатковlD( (позапланових)
питань подЕlються у день проведення наради.

ПРийнятi на нарадас рiшення оформJlяються протокола.пли, якi подаrотъья
ГОловi раЙонноi державноi 4дмiнiстрацii не пiзнiше наступною робочого лtтя,
ЯКЩО iнше не передбачено рiшеннями наради. У протоколi зазначаютъся
ПРiЗвища та iнiцiшlи посадових осiб, якi бра.гlи у{астъ у нар4дi, питаннrl, u{o

РОЗгляД€l.лися, i приЙнятi за результатами розгляду рiшення. Протокол наради
пiдписуе головуючий та вiзуе особа, яка вела щ)отокол.

За результатами розгJIяду пит€lнь на нарадi можуть видаватися в

установленому порядку розпорядження або дорrIення голови райоlti,оi
державноТ адмiнiстрацii, накази керiвника апарату або керiвника cTpyкTypl{oгo
пiдроздi.гry райо нноi державноi адплiнiстрацii.
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81. Право офiцiйно повiдомrrяти засобам MacoBoi iнформацii про
денний i пiдсумки розгJIяду питань на нарадil( мае уповноважена
районноi державноi адмiнiстрацii посадова особа.

ПOP_1,1rioK

голс",,,Io

Порялок внесення та розглrцу проектiв
роз''оряДжецЬ головИ районноi державцоi адмiнiстрацti

82, Голова районноI державноi qдмiнiстрацii на виконаннrI Конститl,цii
Украiни, законiВ УкраiЪи, ar<TiB Президента Укра'ни, Кабiнеry MiHicTpiB
Украihи, MiHicTepcTB та iншш< органiв виконавчоi впаци, за вJIасною
iнiцiативою вида€ в межЕж повновФкень районноi державноТ qдмiнiстрацii

83. ПроектИ розпоряДженЬ голови районноТ державноi адмiнiстра.цii
(надапi проектИ розпоряджень) готуIоть cTpyKTlpHi пiдроздiли райоl.rriоi
державноi адмiнiстрацii, iT апараry, а також територiаrrьнi органи центр€}лы{их
органiв виконавчоi влади (далi - iншi органи).

У разi, коли розроблення проектУ розпорядженЕя дорrIено кiльком
структуРним пiдРоздiлаМ районноi державноi адмiнiстрацii чи iT апараry або
rншому органу, головним розробником. е виконавець, зазначений першим.

84. Проекти розпоряджень пiдlягають обов'язковому погодженню iз
заiнтереСованимИ структуРнимИ пiдроздiлами районноТ державноi
адмiнiстрацii, а в разi потреби - з iншими органами.

У разi, коли проект розпорядженЕя стосуеться розвитку KoHKpeTtioi
адмiнiстРативно-Територiапьноi одишrцi або iHTepeciB окремоi територiа_шъirоТ

цромади, такий проект надсилаеться вiдповiдному органу мiсцевого
самоврядування дJIя розгJIяду та внесення пропозицiй.

ГоловниЙ розробниК самостiйцо визначае заiнтересованi cTpyKTypHi
пiдроздiлИ районноi державноi адмiнiстрацii, апарату районноi держаmrоТ
адмiнiстРацii та iншi орГани, вI,D(одячи iз змiсту ocHoBHlD( положенъ проекту
розпорядженнrI.

ГоловниЙ розробниК оргаlriзовуе, спрямовуе та коордш{уе роботу
ЗаiНТеРеСОВаних структурних пiдроздiлiв районноi державноi 4дмiнiстраltiТ, ii
апарату та iнших органiв з розроблення проекту розпорядження, Bж.ltl;tae

вичерпнИх заходiВ дJlя вреryлюваннЯ розбiжнОстей у ix позицiях щодо цроскту
розпоряДженнЯ (проводИть консУлътацii, узгоджувшlьнi наради, робочi зустрiчi
ТОЩО), отримуе вiд них iнформацiйно-анагliтичнi та iншi необхiднi матерiагrи,

Заiнтересованi cTpyкTypHi пiдроздiли рйонноТ державноТ 4дмiнiстрацiТ, iT

аПаРаТУ Та iНшi органи за зверненням головного розробника у визначений :litM
СТРОК беРУть r{асть в опрацюваrrнi та погодженнi проекту розпорядження.
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85, Проекти розпоряджень погод)Iq/ються цшяхом ik вiзуванrш
керlвниКапdи стрУктурниХ пiдроздiлiв районноi державноi qдмiнiстрацii, iнrшлж
орган|в, заступнИкамИ голови та керiвником апарату районноi державrлоi
аДМiНiСТРаЦii. ПРИ ЦЬОМУ ЗаЗнаЧаються посада, iм'я.а гrрiзвище особи, яка вiзуе
проект розпорядженнrI, а також дата вiзуванtrя.

проекти розпоряджень юлови райоцноi державноi адмiнiстршдii, якi
розроблЯютьсЯ на виконання aKTiB законодавства, указiв, розпоряджень та
дорученЬ Президента УrсраiЪи, дорученЬ Прем'ер-мiнiстра Украiirи,
поюрIqlютъся не пiзнiше наступного робочого дЕrI пiсля ik подання головл{}1м
розробником.

ЯкщО заiнтересованi cTpyKTlpHi пiдроздiли раliонноi державноi
адмiнiстрацii, iT апараry та iHmi органи не висловили своеi позицii lц{эдо
проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, тлitrtй
проект ввarкаеться погодженим без зауважень.

за результатами погодження цроекту розпорядження головii.tlм
розробником готуеться довiдка про погодженЕя (додаток 4), у якi,й
зазначаютьсЯ заiнтереСованi cTpyKrypHi пiдроздiли районноi державноi
адмiнiстрацiь ii апарату, iншi органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;
висловиЛи заув€DКеннЯ та пропОзицii, BpaxoBaнi головнИм розробНИКОrч{ ;

висловили зауваження та rгропозицii, не BpФ(oBaHi головliим
розробником;

не висловили овоеi позицii щодо проекту розпорЯдженнrI.
.щовiдка про погодження може не гоцrватись у разi, коли прOект

розпорядженнrI стосуеться кадровID(, органiзацiйних (внутрiшнiх) пита_ць

ДiЯЛЬНОСТi Районноi державноi адмiнiстрацii, а також у випадкa>(, коли
керiвники заiнтересованих структурних пiдроздiлiв вiзують проЬкт
розпорядження.

8б. ОРИГiНагlи документiв погодженЕя проекту розпоряджOння
ЗбеРiГШОТЬСя у вiддiлi документообiry, контроJIю та розгjIяду зверilець
цромадян апарату районноТ державноi qдмiнiстрацii.

87. Невреryлъованi розбiжностi у позицiлс заiнтересованих cTpyкTypliиx
_:----_ ! ! 9ПlдрозДlлв раионно1 державно1 адмшlстрац11, 1i апарату та lнцIих органiв шi*;{о

ПРОектУ розпорядження, оформляютъся головним розробником у виI.irЁдi
протокоJIу узгодження позицiй (додаток 5), який пiдписуе керiвrлик
структурIIого пiдроздi.гry районноi дер:кавноi 4дрлiнiстрацii, ir апарату, iнritого
органу, що е гоJIовним розробником.
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88, Головний розробниК готуе пояснюВагIьIry записку до проекту
розпорядження (додаток 6), що повинна мiстити необхiднi розраху}lки,
обцрунryваннrI i прогнозИ соцiагlьНо-еконоМiчнlо< та iнших результатiв
реагliзацii виданОго розпОрядженНя. .ЩО пояснIоВалъноi записки у разi потреби
можутЬ додаватИся iнфоРмацiйно-довiдковi матерiагlи (таблицi, графiки тощо).
ЗагальнИй обсяГ пояснюВальноi записки не повинен перевиIIryвати чотирI)ох
аркушiв.

ПояснюВаJIъна записка не подаеться до проектiв розпоряджень з кqдрових
ПИТаНЪ, ПИТаНЬ ВНеСеННЯ ЗМiН ДО СКJIаДу комiсiй, робочш< цруп або з iнших
органiзацiйних питанъ. ý

Подання пояснювагrъноi записки до проектiв розпорядженъ нормативlJOго
характеру, у тому числi реryJIяторних aKTiB, е обов'язковим.

89. У ,разi коли проект розпорядженЕя тяпlе за собою змiни або
. доповненЕrI до iнших розпоряджень, тЁкi змiни або доповненнrt вкJIючаютъоя в
текст проекту або подаються у виглядi проекту окремого розпоряджеi{ня
одночасНо з оснОвниМ проектоМ. ,ЩО такиХ проектiв розпорядженъ додаетьGя
порiвняльна таблицЯ (додатоК 7), у якiй за:}начаються положенЕя (норми)
розпоряДження, що С чиннимИ, а такоЖ гtропозицii стосовно викJIадення rk у
новiй редакцii.

90. У разi проведення гryблiчного обговоренЕя проекту розпорядженЕя
головниЙ розробнИк вноситъ його ра}ом з довiдкою, у якiй зазначаютъся особи,
що були залу^rенi до такого обговорення, йою результати, а також рiшення
щодо врахування пропозицiй чи обцрунryвання ix вiдхилення загалом або
частково

91. Проект розпорядженЕя iз ggтliагrьно-економiчних питанъ, як цравило,i

мае вступну частину (преамбулу), в якiй навомтъся результати анапiзу стаtIу
справ i причини виникненнrI недолiкiв у розв'язаннi вiдповiдних гrробл9м,

проекти розпоряджень З питань соцiа.тlьно-економiчного розв}rтку
району, У разi потреби, попередньо обюворюються на засiданнях Колегiт
районноi державноi адмiнiстрацii.

92. Нормативнi положенЕя та завд€tнЕя суб'ектам вiдносин, передбачеrii У
ПРОеКТi РОЗПОрядження, повиннi бути конIФетними i реапьними, спрямоваЕltми
на досягНеннЯ у найкоРотшиЙ строК визначеНоi мети та мiстити, у разi потреби,
перелiк виконавцiв i термiни викон€лння завдань.

9З. У проектi розпорядження, можуть передбачатися, у разi потр,:Ёи,
ПРомiжнi контрольнi строки iнформування районноi державноi адмiнiстilа,цii
про хiд виконання встановлених завд€lнь.
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94, У разi розроблеЕЕя цроеIffу розпорядження, який мае озfiаки
реryJIяторного Ежта, головний розробник проводить ана.гriз його реryJlяторt{оговпливУ вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро засади держа.впоi
реryляторноi полiтики У сферi господарсъкоi дiяльностil> за Методикою
проведення анагriзу впливу реryJIяторною zкта, затвердженою постанопою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 березня 2ОO4року М 308.

Головний розробник ра:}ом з цроекто' роa.rор**енЕя, який мае ознаки
реryJIяторного акта, подае:

копiю рiшення .Щержавноi р.ry*rорноi с.гrужби Украiни цро !-Iого

копiЮ повiдомлення про оприJIюдненЕя проекту.
95. Пiдготовлений проект розпорядженЕя вiзуе керiвник оргаЕу, пlо е

головниМ розробником. Проект розпорядження вноситься головi paйoiirroi
державноi адмiнiстрацii ра:}ом зi службовою запискою (додаток s) та
докумеНтаIuи, передбаченими ttунктами 84 - 94 цього Регламенry.

96- За дорl"rенНям голови районноi державноi 4дмiнiстрацii, першого
заступника голови, заступника голови (вiдповiдно до розподilry обов'язкiв) чи
керiвника апарату районноi державноi qдмiнiстрацii опрацювЕлнIш внесеного на
розгJIяД проектУ розпоряДженнrI проводиТься В апаратi районноi Держаrrtiоi
адмiнiстрацii та у разi потреби здiйснюеться редаryванIuI його тексту.

СтроК опрацюВ€lннЯ проектУ розпоряДження в апаратi районноi державIrоi
адмiнiстРацii не повинен перевиIIryвати 15 робочrrх днiв.

у разi потреби з€Lзначений строк може буr" продовжено на обцрунтоRаIlе
прохання посадовоi особи апарату районноТ державноi адмiнiстрацii.

ПроекТ розпоряДження, що йсiго завiзувагlи керiвники cTpyцTypllиx
пiдроздiлiВ районноi державноi адмiнiстраIдii, апарату районноi державноi
адмiнiстрацii, якi здiйснювалИ йоЮ оцраIIювання, передаетъся KepiBHHKy
апарату районноi державноi адмiнiстрацii.

97. ПеРеЛiК ПОСаДОВих осiб, якi вiзують проект рOзпоряджgl{ilя,
розмiщуеться на зворотному боцi остаIIнъого арщуша.

98. Проект розпорядженЕя вiзують особи, визначенi у додатку 9.

началъник вiддiлry правового зафзпеченЕя, взаемодii з правоохоронними
ОРГаНаМИ, ОбОронноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiганlrя та виявJIgflI{я
КОРУпцiТ апарату раЙонноi державноi адмiнiстрацiТ або iнша посадова оеr,rýз,

УПОВНоВuuкена забезпечувати проведення правовоi експертизи проектiв
РоЗпоряджень голови районноi державноi адмiнiстрацii, разом iз вiзуваIliiям
ПРОеКТiв роЗпоряджень здiЙсшое вiзування.зворотних cTopiнoк кожного аркушJа
внесеного проекту.
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якщо проект розпорядженнrt стосу€ться пит€tнь фiнансово-економi,tт,tоi
ДiЯЛЬНОСТi, ТО ЙОГО В ОбОВ'ЯЗКОВому порядку вiзуе 

"u**"""* управлlrtlrя
фiнансiВ районноi держ€lвноi 4дмiнiстраIlii.

У випадку, колИ проекТ розпорядженЕя стосуеться коштiв райошtого
бюджетУ, проекТ розпоряДженнЯ погоджУе голова KoMicii з питанъ бюджету,
фiнансiв та податкiв Кам'янка-Бузькоi районноТ Р4ди та голова Кам'ялtк,а-
Бузькоi районноi ради.

99. ffодатки до розшоряджень е невiд'емною частиною розпоряджень.
.ЩодаткИ до розпОрядженЬ вiзуе голсlвний розробник цроекту розпоряджеЕI{я та
пiдписуе заступник голови palioHHoi державноi qдмiнiстрацii (вiдповiдн._, до
розподiлу обов'язкiв) або керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацii.

Положення, плани тощо, якi затвердкуються розпорядженЕ1м гоJIr]ви
районноi державнот 4дмiнiстрацii, вiзують юловний розробник проекту
розпорядження, заступники голови рйонноi державноТ qдмiнiстрацii
(вiдповiДно дО розподiЛу обов'яЗкiв) абО керiвник апарату районноТ держаrзrrоi
адмiнiстрацiI.

У PBi, колИ додаткИ дО розпоряДженIUt торкаються фiнаlrс+во-
економiчних'питань, то вони в обов'язковому порядку вiзуються начапьн}tксм
управлiння фiнансiв районноi державноi адмiнiстрацii.

100. ПрОектИ розпоряДжень, якi стосУються дiяльностi районноi рад{i чи
участi керiвництва районноi Р4ди У проведеннi зшсодiв' В обов'язковrrir4у
порядку погоджуе голова районноi р4ди.

101. ПрОектИ розпоряДжень пiдлягаlоть обов'язковiй гlравовiй експертизi
У ВiМiЛi ПРаВОВОгО Забезпечення, взаемодii з пр{lвоохоронними оргаЕами,
обороннОi та мобiлiзацiйнОi роботи, запобiгаrrня та виявленЕя корупцii апарату
районноi державноi адмiнiстрацii.

l02. У РаЗi, КОЛи проект розпорядження внесено в апарат райсri+,9f
державноi адмiнiстрацii з порушенням ризначенш( у цьому роздiлi вимог, вfuj;,qiл

правовоГо забезпечення, взаемодii з правОохоронними органа^пли, обороннqrl та
мобiлiзаЦiйноi роботи, запобiгаНня та виJIвJIення корупцii апарату райоt'ltоi
державнОi qдмiнiстрацiТ доповiдае цро це керiвнику апарату районноi державiiоТ
адмiнiстРацii та у дводеНний TepMiH првертае к)ловному розробниковi пр,эект

РОЗПОРЯДЖеННЯ Та матерiали до нього дJIя надання пояснення й усунеi{I{я
заувЕDкень.

103. tsiддiл правового забезпеченнrI, взаемодiТ з правоохоронI{lti\dи
ОРГаНаМИ, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виrtвлеIillя
КОРУпцii аilарату раЙонноi державноi адмiнiстрацii оцрацъовуе поданий пр,_irзц1

РОЗпорядження, зощрема проводитъ його цравову експертизу, вносить поцрfi.г{Еи,
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пов'язанi з приведенЕrIм проекту розпорядження у вiдповiднiсть до вимог
нормопроектуватrъноi технiки, а також, у разi потреби, редаryе прс)ект
розпорядженЕrI.

104. Вiддiл правового забезпеченнrI, взаемодiТ з цравоохоронни^{и
органами, обороннот та мобiлiзацiйноi роботи, загrобiгання та виrIвлення
корупцtt- апаратУ рйонноi державноi qдмiнigтрацii пiд час проведенЕя правовоi
експертизи:

О перевiрЯе проекТ розпоряДжечня на вiдповiднiсть Констиryцii Украiilи
та закон€lм Украiни, iншим акт€lм законодавства;

о оцiнюс ефективнiсть обраного правового шJuгху вреryлюваI{ня
проблеми;

' перевiряе проект розпорядженЕя на вiдповiднiсть вимогам,
встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження iз
заiнтересов€tними органами.

у разi виявJIення невiдповiдностi проекту розпорядження чи itого
ощремих положенъ €жтаI\d з€lконодавствц вiцдiл щ)авового забезпеченнrт,
взаемодii з правОохоронними органаrr,rи, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи,
запобiгаНня та виявленЕя корупЦii апараТу ршlонНоi державноi адмiнiстttа.i{ii
вноситЬ зауважеНЕя дО такогО проектУ та повеРтае йоЮ на дооцРацюв;}.t{ц[
головноМу розробниковi з вiдповiднимИ пропозицiями. У pai, коли недо.пiки
проекту розпорядження не Moxq/Tb бупа ycyHeHi IIIJIяхом дооцрilIюванЕя, вiддiл
готуе висновок (додаток 10).

105. ЯКЩО ПiД Час опраIIювання проекту розпорядження виявJ,iilllо
необхiднiстЬ внесеннЯ дО ньоЮ iсютниХ змiн, цроект повертаеться дJIя
дооцрацювання та повторного погодження.

106 Розпорядження голови районноi державноТ 4дмiнiстраrдii
НеНОРМаТиВного характеру набирають чинностi з моменту ix видання, я.т{Iцо

СаМИМИ розпорядженнями не встановJIено бiлъш пiзнiй строк набратrrrя
ЧИННОСТi. Розпорядження доводяться до ik виконавцiв та огIриJIюднюютъся
вiдповiдно до чинного законод€lвства..

РОЗПОРядження голови районноi державноI адмiнiстраIдii нормативнOго
ХаРаКТерУ пiдлягають державнiЙ реестрацii у Головному територiаJIьIIому

Управлiннi юстицii у Львiвсъкiй областi згiдно з Положенням про держаRiIу

РеесТрацiю нормативно-правових aKTiB MiHicTepcTB, iнших органiв викон?_г_tчоi

Влаци, органiв господарського управлiння та контроJIю, що стосуються прав,
свобод i законних iHTepeciB гроrад}" або мають мiжвiдомчий характер,
затвердженим постановою Кабiнеry MiHicTpiB Уцраihи вiд 28 црудня Ig92lcкy
М7З 1 (iз змiнами).
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вiддiл правового забезпеченнrI, взаемодii з правоохоронними органil.ь,Jи,
обороннОi та мобiлiзацiйнОi роботи, запобiгаlrЕя та виявленЕя корупцii апаi]ату
районнот державноi адмiнiстрацiт цри цроведеннi правовоi експертизи проекту
розпорядженнrI голови районнот державноi qдмiнiстрацii у разi виявпенЕя в akTi
ознак нормативно-правового характеру проставJIяе напис пiд час вiзуваrrня
<<Пiдлягае державнiй реестрацiЬ>.

l07. РозшоряДженнЯ головИ районноi державноi 4дмiнiстра,тдii
нормативного характеру набирають, чинностi пiсля реестрацii з дня iх
оприJIюднення, якщо с€lмими розпорядженЕями не вст€lновJIено бiльш пiзкiй
TepMiH введення ix у дiю.

lйoHHoi державноi 4дмiнiстраIlii, що стос)потI,ся
праВ та обов'язкiВ цромадяН або маютъ загагrьний характер, пiдлягаiоть
оприJIюДненню i набирають чинностi з моментУ ix огlрилюднення, якщо самцми
акт€lми не встановлено бiльш пiзнiй строк набраlrня чинностi.

РозпоряДженнЯ голови районноi державноi qдмiнiстрацii, зазначеtлi в
першомУ i другому абзаца< цього пункту, оприJIюднюютъся в порялку,
передбаЧеномУ ЗаконоМ УкраihИ <Гфо доступ до публiчноi iнформацiii>.

108. ГолОвниЙ розробнИк забезпечуе вiдпОвiднО до вимоГ Закону Украiirи
<про засади державноi реryляторнот полiтики у сферi господарст,кот
дiяльностil> здiйснення вiдстеження результативностi прийнятого
розпорядження.

109. РозпоряДження, якi пiдписаВ голова районноТ державilоi
адмiнiстрацii, разом з електронною версiею, планом розсилки, скJIяценрiм i
пiдписаним головним розробником проекту розпорядження, подаIоть дJIя

реестрацii у вiддiл документообiry контроJIю та розгJIяду зверненъ цромад{н
апарату районноI державноi адмiнiстрацii. Вiдповiдалrьнiсть за iдентичtлiсть
елекцrонноТ та паперовоi версiй розпорядження несе юловний розробшик
прое.кту розпорядженIut. Праlдiвник вiддiпу документообiry, контролю да
розгдял/ звернень цромадян апарату районноi державЕоi адмiнiстрацiТ звiряе
електронну й паперову Bepcii розпорядження та рееструе його.

Зареестрованi розпорядженшt голови районноi державноi адмiнiстi:,;:rlii
НаДСИЛЕlЮТьСя заiнтересованим органам, пiдприемстЁа.п,t, установам та
ОРГаНiЗацiяМ i посадовим особадл згiдно з планом розсилки та оприлюднюються
на офiцiйному веб-сайтi районноi державноi адмiнiстраIlii в установJIеному
законодавством порядку.
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пуб"riчне обговорепня проекту розпорядження
голови районно[ дерJкавноi адмiнiстрацii

110, ПрОект розпорядженIt I, який стосу€ться життевrос iHTepeciB широких
верстВ населеннrI району, прав, свобод i законних iHTepeciB цромадян,
передбачае затвердЖеннЯ регiонагlънlD( цроцраJчI економiчною, соцiа.гrьного,
культурНого розвИтку, а такоЖ мае вЕDкIп{ве соцiально-економiчне значення дJIя
ii розвиТку, може бутИ винесенИй дlЯ гryблiчною обговоренЕя на будъ-якому
етапi пiдготовки шJIяхом огryблiкування У д)укованих засоба< масовоi
iнформаЦii абО доведенНя дО вiдома населення в iнший спосiб за рiшенням
голови районноi державноi адмiнiстрацii.

рiшення про проведення гrублiчного обтоворення цроекту розпорядження
приймае голова районноТ державноi адмiнiстраIдii на пiдставi пропозицiй
головного розробника або за власЕою iнiцiативою.

1 l 1. Пропозицiя щодо проведення гryблiчного обговорення проекry
розпорядження повинна мiстити обryунтуванЕя необхiдностi обговорення та
iнформацiю про джерела фiнансування йою проведення, стислий змiст, мету та
очiкуванi результати гrрийняття розпорядження.

ПропозицiЮ пiдписуе .ооо""йЙ розробник i вiзують керiвiлrtки
заiнтереСованиХ структуРних пiдРоздiлiВ раiонноi державноi адмiнiстрачii чи
апарату районноТ державноi адмiнiстрацii або iншюr органiв.

.що пропозицiт додаються цроект,розпорядження, завiзований керiвником
структурного пiдроздi.гry районноi державноi адмiнiстрацii; апарату райоrrлrот
державноi адмiнiстрацii або iнтпого оргаIIу, Що е головним розробником. та
план проведення публiчного обговорення.

1 12. У планi проведення публiчнgго обговоренЕя зазнача€ться:
ЯКi ВеРСтВи та групи населенЕя повиннi кlяти }часть в обговореннi;
яких результатiв необхiдно досягги; +

TepMiH проведення обговорення. -

113. ПРОеКт розпорядження, який мае ознаки реryJIяторного акта,
Оцрилюднюетъся в порядку та у спосiб, передбачешrй сIаттями 9,12,13 | 20
ЗаКоНУ УrgаiЪи <Лро засади державноi реryляторноТ полiтики у c.j_repi

господарськоi дiяльностЬ>. '

114. Органiзацiя проведенЕя rryблiчного обговорення покJIадаеться на
головного розробника.

Головний розробник подае у вiддiл комунiкацiй з цромадськiст.ю,
органiзацiЙноi та iнформацiйноТ дiяльЁостi апарату районноi державлrоТ
адмiнiстрацiТ проект розпорядженЕя (у письмовому та електронному BapiarrTa.x)
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ра}ом з планом проведенЕя гryблiчного обговорення, обryунтуваi{iшм
необхiдностi його прийняття та iнформацiею щ)о KoHTaKTHi телефони й адреоу
головного розробника.

Публiчне цромадсЬке обгоВоренЕя гIроектУ розпорядження цроводиться
вiдповiдно до ПорядкУ проведеЕшI консУльтацiй з цромадськiстю з питань
формування та реапiзацii державноi полiдики, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд 3 листопада 2010 року }lb996 <Про забезпечеIIня
ylacTi цромадськостi У формуваннi ,та реапiзацii державноi полiтики>> (iз
змiнаlrли) та ЗакоНу Украiни <Про доступ до гryблiчноi iнформацiii>.

пропозицii та заувскення, що н4дiйшли у процесi гryблiчного
обговореншI проекту розпорядження, розгJIядаються головним розробникOм,
узага"пьнюються та враховуються пiд час доопрацювання проекту.

.ЩоопршДюваннЯ проектУ розпоряДженЕя за результатами обговорекня
може бутИ пiдставоЮ дJIя звеРненЕя юловного розробника щодо продовження
строку внесення такого проекту до районноi державноi адмiнiстрацii.

IIИготовка договорiв, угод та меморапдумiв
за участi райошноi державноi адмiнiстрацii

115. .Щоговори, угоди (додатки до договорiв, додатковi угоди) та
МеМОРаНДУМИ В ОбОВ'язковому порядку вiзують: керiвник структур]iого
ПiДРОЗДiлry - розробник договору (у.оди), меморaндуN[у, керiвник структурного
ПiДРОЗдiлу районноi державноi адмiнiстрацii, вiдповiдапьний за розподiл
ВИДаТКiВ, наЧаJIьник вцдiлу правового забезпечення, взаемодiТ з
ПРаВОохоронними органаJ\dи, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи, запобiганнrl та
виявлення корупцii апарату районноi державноТ qдмiнiстрацii.

ПРОекти господарських, цивiльно-правовI,D(, адмiнiстративнlD( договорiв
та Угод, а також меморандумiв, якi пiдписуються уповнов€Dкеними посQщоtl[:Ёми

особадли раЙонноi державноi адмiнiстрацii, пiд.гlягають обов'язковiй правовiй
експертизi у вiддiлi правового забезпечення, взаемодii з правоохоронними
органаN,Iи, оборонноТ та мобiлiзаlдiйноТ роботи, запобiгання та виявлеЕIня
корупцii апарату райо нноi державноТ адм i нiстрадiТ.

Вiддiл правового забезпеченЕя, взаемодii з правоохоронними оргilIа,ь,tи,

оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявленЕя корупцii апарату

районноi державноi адмiнiстраlдii здiйснюе цравову експертизу поданих

документiв у триденний строк.

За вiдсутностi зауваженъ проект договору вiзуеться началъником вiд,,.цiлry

правового забезпечення, взаемодii з правоохоронними органами, обороннпj та
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мобiлiзаЦiйноi роботи, запобiгаrrЕя та виявпенНя корупцii апарату райоrrltоI
державноi адмiнiстрацii.

У разi H€t IBHocTi зауважень чи заперечень вiддilry правового забезпечеi_l,}iя,
взаемодll з правОохороннИми оргаНапiи, обОронноi та мобiлiзацiйноi роботи,
запобiгання та виявлення корупцiТ апарату районноi державноi адмiнiстрацii. до
наданиХ на прЕ}вОву експертизу документiв гrро це повiдомJlяеться розробнику.

У цьому випадку розробник повинен усунути заувzDкенЕя.
Якщо розробник не погоджУ€ться усуЕути висловленi заув€Dке{IIш,

ввскаючи ik безпiдставними, його уповновакена особа повинна в письмоЕr_rд4у
виглядi подати заперечення на за)rвarкення вiддirry правового забезпечеItlIя,
взаемодii з правОохороннИми органаrrли, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи,
запобiгання та виявJIенЕяI корупцii апарату рйонноi державноi адмiнiстрацiТ з
метою вреryЛювання розбiжностей.

У випадКу, якщо розбiжностi шшlя:<ом переговорiв не будугъ вреryльова-tli,
ВiДДiЛ ПРаВОВОГО забезпечення, взаgмодii з црilвоохоронними оргаIlа]чи,
обороннОТ та мобiлiзацiйнОi роботи, запобiгаlrня та"-*""", корупцii апарату
районноi державноi qдмiнiстрацii у дводенний строк готуе висIIовок, який
передае розроOнИку pi}ЗoM iз проектом договору (угоди), меморЕlндуN{у.

116. Нача.гlъниК вiддilry цравовогО забезпеЧення, взаемодiл' з
правоохоронними органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiганIIя та
виявленнrI корупцiТ апарату районноi державноТ адмiнiстрацiТ вiзуе договори
(угоди), icToTHi умовИ якиХ передбаЧаютЬ видiлення фiнансових pecypciB на ix
реапiзацiю, пiсля погодженЕя шшяхом вiзування началъником вiддiлу
фiНаНСОВО-Господарсъкого забезпечеЕня апарату районноi державlтоi
аДМiНiСтрацii та (або) начальником управлiння фiнансiв районноi державrlоi
адмiнiстрацiТ.

lL7. Розробники не м€lють права подавати на пiдпис уповноваженим
посадовим особам раЙонноi державноi адмiнiстрацii договори (угоди) та
МемОР€tнД}ми, якi не завiзованi начапьником вiддiJry правового забезпече}il.I.я,

взаемодii з правоохоронними органапrи, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роб,-_,:ги,

запобiгання та виявлення корупцii апарату районноТ державноi адмiнiстрацi;. та
начальником вiддiлу фiнансово-господарського забезпечеЙня апарату райоiпrоi
державноi aдмiнiстрацii та (або) начапьником управлiння фiнансiв районilоi
держЕlвноТ адмiнiстрацiТ.

118. Мiжнароднi договори, угоди (додатки до договорiв, додатковi уг,:ли)
та меморандуми районною державною адмiнiстрачiею укJIадаються у порядку
визначеному чинним законодавством.
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пiдготовка доручець головп районноi державноi адмiнiстрацii
119. !орУrення голови районноi державноТ qдмiнiстраlдii готуються:
О за пiдсупlкамИ НараД за 

u JЛастЮ головИ районноi держа-пirоi
адмiнiстрацiТ;

о дJUI органiзацii виконання нормативних aKTiB, Дор)rurень та iнш_tих
документiв органiв виконавчоi вгlади вищого рiвlrя;

О дJIя органiзацiТ виконанЕя розпоРядженЬ головИ patoHHoi Держапlrgi
адмiнiстрацii;

. дJUI опеРативногО вирiшенТlя iнших невiдкпаднlD( питань;

' На ВИКОНаНIrЯ РiШень Колегii раЙонноТ державноi адмiнiстраIlii.
120. ПрОектИ дор}п{енЬ головИ рtiйонноi державноi адмiнiстрацii готуIоть

cTpykrypHi пiдроздiли районноi державноi адмiнiстрацii, апарат pariolltloi
державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до компетенцiт та харЕжтеру поставлених
завдань.

121. За пiдсумками нараД проекти дорученъ готуIоть i подаrоть на пiдlтис
головi районноi державнОТ 4дмiнiстрацii не пiзнiше одного робочого дня пiсля
проведення наради.

I22. ПРОеКТи дор)цень вiзують, заступник голови районноi державliоi
аДМiНiСтРацii (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвник апарату районноi
ДеРЖаВноi адмiнiстрацii, начапьник вiддfury цравового забезпеченЕя, взаемодii з
ПРаВООХоронними органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи, запобiганjLj та
ВИЯВЛеННЯ КорУпцii апарату раЙонноi державноi адмiнiстрацii, начаJIьцик
вiддilry док)rментообiry, контроJIю та розгляду звернень цромадян апарату

раЙонноi державноi адмiнiстрацii, керiвник структурного пiдроздilту (головний

розробник дорrIення).
Проект дорученшt, завiзовшlий yciMa посадовими особаrии, подают],q ц8

.Щорl^rення, якi пiдписав голова районноi державноi адмiнiстрацii, р€lз.J^,{ з
елекц)онпою версiею та з планом розсилки подають дJIя реестрацii у вiддiл
документообiry, контролю та розгJIя.ry звернень громадян апарату paйorrrroТ

державноi адмiнiстрацii.

Пiдготовка проектiв наказiв керiвнпка апарату
районноi державпоi адмiнiстрацil

123. Проекти наказiв керiвника апарату ршlонноI державноi адмiнiстра,тдii
гот).ють cTpyкTypHi пiдроздiли апараry районноi державноi адмiнiстрацiТ.
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124. Проекти наказiв керiвника апарату районноi державноi адмiнiстраlдiТ
вiзуе начапьник вiддilry правовопо забезпечеЕIIя, взаемодii з цравоохоронними
ОРГаНаМИ, Оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявлеItня
КОРУПЦii апарату раЙонноТ державноi адмiнiстраlдii, начальник вiддiлу
фiНаНСОво-господарського забезпеченЕя апарату районноТ державrtоi
адмiнiстрацii, начапьник вiддiлу документообiry, контроJIю та розглядry,

звернень цромадян апарату районноi державноi qдмiнiстрацiь завiдувач сектору

роботи з персоналом апарату районноi державноТ qдмiнiстрацii, керiвник
структурного пiдроздiлу районноi державноi адмiнiстраlдiТ чи апарату райоtllrоi
державноi адмiнiстрацiТ (головниЙ розробник наказу). При цьому зазначоеться
ПОСаДа, iм'я та прiзвище особи, яка вiзуе проект нак€ву, а також дата вiзуваltllя.

Проекти наказiв Iцодо rrризначешrя (звiльненrrя) на посади, вкJIючелri до
номенкJIатури посад, перебуванЕя на якlD( потребуе оформлення допуску та
надання достугrу до державноТ таемницi, вiзуе посадова особа, на яку покJIадсцо
обов'язки щодо забезпечення режиму ceKpeTHocTi.

125. Проект наказу, завiзований yciMa посадовими особами, подаеться на
пiдпис керiвнику апарату районноI державноТ qдмiнiстрацiТ.

Накази, якi пiдписав керiвник апараry районноi державноi адмiнiстрацiТ,

р€}зом з електронною версiею та з плаIIом розсилки подаютъ для реестрацjl'до
сектору роботи з персонаJIом апарату районноi держ€лвноi адмiнiстрацii.

а

Вiзування листiв у районнiй державнiй адмiнiстрацii

126. Листи за пiдписом голови районноi державноi 4дмiнiстрацii вiзуrотъ

засч/пники голови районноi державноi адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподi-гry
обов'язкiв) або керiвник апарату районноi державноi адмiнiстрацii, начапь.Ilик

вiддilry правового забезпечення, взаемодii з правоохоронними органам.и,

оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгаrня та виявлення корупцii апараry

районноi державноi адмiнiстрацii (у разi н€tявностi в листа>< щ)авових норм'або
юридиtIного обцрунтування), керiвник структурного пiдроздilry райоlrirоi
державноi адмiнiстрацii (головний розробник листа).

L27. Листи за пiдписом першого заступника голови рйонноi держатзriоi

адмiнiстрацiТ, засryпника голови районноI державноТ адмiнiстрацii, керiвtтика

апарату районноi державноi 4дмiнiсцрацii вiзують начЕLпьник вiддiлry правсijого
рзаоезпечення, вза€мод11 з правоохоронними органами, оборонноi Та

мобiлiзацiйноi роботи, запобiгаrrня та виявлення корупцii апарату раЙотlноi

державноi адмiнiстрацii (у разi наявностi в листа)( цравових норМ абО

юридиIIного обцрунryвання), керiвник структурного пiдроздilry райотriiоi

державноi адпriнiстрацii (головний розробник листа).
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Взасмовiдносипи районноi дерл."вноi адмiнiстрацii
з iншипrи органамп державноi влади

та органами мiсцевого самоврядування
128, З метоЮ забезпеЧення належного виконанЕrt покJIадених на районну

державНу адмiнiСтрацiЮ завдЕlнЬ взаемовiдносини районноi держадмiнiстраlriil з
iншими органаI\dи державнот влqди та органами мiсцевого самовряд/вfitlцJt

у законам" ,rоf"д*у.
|29, Контролъ за викон€lнням, орг€lн€лми мiсцевого самоврядува.Ij}.Iя

делегованих повНоваженЬ органiВ викон€lвчоi влади здiйсlпоеться вiдповiдно до
Порядку контролю за здiйсненням органами мiсцевого самоврядуваIrця
делегованих повновs)кенЬ органiв виконавчоТ влади, затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд g березня 1999 року N!3з9, iнших ак,гiв
законодавства у цiй сферi реryJIювання.

130. Районна державна qдмiнiстрацiя готуе та подае заув€Dкення i
пропозицii з питань розвитку вiдповiдних qдмiнiстративно-територiалы{их
одиницЪ до проеКтiв aKTiB законодавства, якi розрОбляютьсЯ iншими органа},rlт",

з метою врахування громадсъкоi лrмки щодо цроекту акта законодапства
З пит€lнЬ розвиткУ конкретноi qдмiнiстРативно-територiагlьноi одиницi. I.]dо

надiйшов вiд iнших державнID( органiв для поюдження рйонною державIIою
адмiнiстрацiею, може бути проведене його цромадське обговорення.

l3 1 . Голова районноi державноi 4дмiнiстрацiт погоджуе рiшення про
визначення прiоритетiв та плани роботи територiагlьних органiв центр€lлI,ii.их
органiВ виконавЧоi вл4ди' у томУ числi структуРних пiдРоздiлiВ територi€lJIl.,_FIих
органiв MiHicTepcTB, iнших центрЕlJIьних органiв виконавчоТ влаци, Iцо
забезпечують реалiзацiю повновarкень iнппос центрапьнш( органiв виконавчот
влади (ryi, рiшень про визначеннrI прiоритетiв та плаrriв рсбпrти
територi€lлъниХ органiв мвс' Антимонопольного KoMiTeTY, .ЩержсТаFУ,
,.щержаудитслужби в разi ik угворення). У разi ненадання у встановлсний
територi€lпьними органами центральних органiв виконавчоi влади строк
пропозицiй TaKi рiшення та плани роботи вва)к€лються поюдженими.

lЗ2. КОПii ВИДЕlних розпоряджень голови районноТ ,щержавтlgi
адмiнiстрацii за минулий мiсяць под€lютъся вiддiлом документообiry, контрl}лю
Та РОЗГJIяДу звернень громадян апарату районноi державноТ qдмiнiстрацiТ до
ВiДдi.гry органiзацiйноi роботи та контроJIю апарату обласноi державrrоi
адмiнiстрацii щомiсячно до 2 числа мiсяця, наступного за звiтним.
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Порядок здiйснення районною державною адмiнiстрацiею
коцтрольних повновая(ень

1З3, Районна державна адмiнiстрацiя в межах, визначенrо< Констиryцiею
УКРаiНИ, З€ЖОНzlМИ УКРаihИ, Здiйсrпое державний конц)оль за наrц)яма.}4и,
передбаЧенимИ статтеЮ 16 Закоrry Украhи <Про мiсцевi держа.r_rнi
адмiнiсТрацiii> у порядКу, визнаЧеномУ постановою Кабiнеry MiHicTpiB Укра.rЪи
вiд 9 березня 1999 року ль339 <Про затвердження Порядку контролю за
здlйсненшIм органами мiсцевого самоврядуваIIня делеюваних повноважець
органiв виконавчоi влади>> (зi змiнами).

134, Районна державна адмiнiстрацiя мае право безпосередrtьо
контроJIювати здiйснення виконавчими органами сiлъськю<, селищних i мiських
р4д, розташованих на вiдповiднiй терrгорii, делегов€lних повнов€Dкень органiв
виконавчоi влади.

1З5. Контролъ здlиснюетъсяIJJ. I\trнтролЪ здlиснюетъсЯ uUшхоМ анаrriзу aKTiB органiв мiсцевого
самоврядування, надання орг€lн€lп{и мiсцевою самоврядув€lнЕя iнформацii шро

анаrriзу aKTiB

виконанIUI делегованих повновarкень органiв виконавчоi вл4ди, проведсIIня
перевiрок дiяльностi виконавчlD( органiв сiльськrаr, селищних, мiських рад.

1З6. ВикОнавчi орг€tнИ сiльсъкиХ, селипцlих, мiсъКих раД l раз на пiврi,t,rя,
до 10 числа мiсяця, що настае за звiТним перiодом, надсилЕlютъ до райоlrlтоi
держ€lвноi адмiнiстрацii iнформаlдiю rrро виконання делегованих повноваженъ
органiв виконавчоi влади
адмiнiстрацiсю формою.

встановленою районною держаIt;,l0ю

137. Копiт аrсгiв виконавчих органiв мiсцевих радl
здiйснення делегованих повновЕDкень органiв виконавчоi
вiддilry комунiкацiй з громадськiспо, органiзацiйноТ

гlрийнятих iз питачь
влади, подаютьс.я до

та iнформацiiiirоТ
дlялъноСтl апараТу районНоТ державноi адМiнiстрацii протягом 10 днiв з дilа ik
прийняття.

1з8. ВiддiЛ правовогО забезпеЧення' взаемодii З правоохОронIIli}{и
органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявлст{ця
корупцii апаратУ районноТ державнОi адмiнiстрацii за результатами гrравr:воi
експертизи aKTiB органiв мiсцевого самоврядування, прийнятих з питань
здiйснення делегованих повновarкенъ органiв викоп€tвчЬТ вл4ди, у випадку
ВИЯВЛеННЯ ПорУшень норм чинного законодавства iнформус про це ,-g.;;rlR}

РаЙОнноi державноi адмiнiстраlдii цrляхом поданЕя вiдповiдноi доповiлrrоi
ЗаПИСКи. За резулътатаNdи розгJIяду зазначеноi доповiдноТ записки
ПОВiДОмляеться вiдповiдного сiлъсъкого, селищного, мiсъкого голову IIj)o

НеВiДПОвiДнiсть прийнятого акта нормам законодавства дjIя розгляду та

усуненЕя вIшвлених порушень законодавства протягом мiсяця.
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139, ПоРядок, перiодиЧнiстЬ та термiНи цроведеннlt перевiрок здiйснеrтня
виконавIIими органами сiлъських' селищних' мiсъкоi рад .ЩОЛ€ГОВ?.j:{}D(
повнов€DкенЬ органiВ виконавчоi влади затверджуютъся розпоряджен]jям
голови районноi державноТ адмiнiстраIdi.

140, У разi потреби, за розпорядженнrIм голови районноi державrrоi
адм1 нrстрацl 1, можуть проводитисъ позаплutнрвi перевiрки.

141. TepMiH проведеннЯ перевiрки не повинен перевиIIýrвати 5 робо,rих
днiв. ПродовЖенЕЯ цьогО TepMirTy допускаеться з дозволу районноi державrrоi
адмiнiстрацii.

L42. За РеЗУЛЬТаТаМи перевiрки офорrлшяетъся акт за пiдписом осiб, якi
проводиЛи перевiРrсу. АкТ подаетьСя головi рйонноi державноi адмiнiстраlцii, а
копrя акта надсилаеться органу мiсцевого самоврядrвання, в якому цроводилася
перевiрка.

143. РезУлътатИ перевiрКи розгJIЯд€tються виконавчим органом мiсцовоi
ради, а у разi потреби, виносяться нарозгJIяд ceciТ вiдповiдноiрqди.

ня або вжитi заходи за результатами перевi1t(и
сiльський, селищний, мiський голова зобов'язаний у тижневий терл;iн
повlдомИти голову районноТ державноТ 4дмiнiстрацii.

145. Районна державна 4дмiнiстрацiя у тижневий TepMiH розглядае
результати перевiрки i вживае засодiв д* уaу"енЕя порушень чи зловживаttт,. У
разi потреби матерiаrи передаютъся вiдповiдним пр€лвоохоронним органа}.{ та
вищестоящим органам виконавчоi влади.
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.Щодаток 1

до Регламеrrry Кам'янка-Бузькоi
районноi державноТ адмiпiстрацii

ПЛАН РОБОТИ
Кам'япка-Бузькоi районноI державпоI адмirriстрацiii

на

9. О с шо в Hi органiзацiйно-масовi з аходи, проведен"" 
"кr, з чб о,*,.rу*

lH ею або за iT

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii
(Iм'я та прiзвище)

(кварmал/рiк)

Змiст заходу
Обrруlrгуванirя

необхiдностi Вiдповiдалы,i
виконавцi

1. Засiдапня Колегii райдержадмiнiстрацil

2.,Засiдання

комплексу та розв'язання проблем у соцiальнiй сферi, полiпшення дiяльностi

Украiни, iншиХ органiВ виконавЧоi влади впщого рiвня), дору*"". Г{резидентэ
УкраihИ та ПpeM'cp-MiнicTpa Украihп, дЬржавнПх iЪоласНпrr^.rро.р"рr соцiальнt,

економiчноfо та культурIIого розвптку, розпоряджепь та доручень головп
облдержадмiнiстрацii, райдержtадмiнiстрацi1 рiшень обласноi' patoHrroi Рад, хц

виконапНя якиХ розглядаТиметьсЯ в порядкУ контролЮ та пiдготОвки вiдповiднlr.r

5. Пiдсумки дiяльностi пiдготовка звiтiв

6. Проведення

8. Засiданrrя колегiй струкгурних пiдроздirri" раПо,r"оiГ дер*аu"оi

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii

(пiдпис)

любов $цgggдцg1_"l;.а

1.
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,Щодаток 2
до Регламеrrry Кам'янка-Бузькоi
районноi державноТ адмiнiстрацi i'

ЗАТВЕРДКУЮ
Заступник голови
райдержадмiнiстрацiТ
(iнiцiаtrи, прiзвище)

,,
,r- 20_pl,;.rz

ПЛАII РОБОТИ

(мiсяць/кварmал)

(посаdа KepiBHuKa) (пidпuс) (iм'я mа прiзвuulе)

Змiст заходу
Обrрунryвання

необхhностi
здiйсненпя заходу

TepMiH
виконапня

Вiдповйальtti
BlrKoHaBцi

Керiвпик апарату райдержадмiнiстрацii любов Височашсьvа
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,Щодаток З

до Регламеrrry КамОянка-Бузъкr,i'
районноI державноi адмiнiстра r l i i

Звiт
про викОнаншЯ плапУ роботrr Камrяпка-Бузькоi районноi дерrкавноii

адмiпiстрацiI
квартал 20_ року

Керiвник :шарату райдержадлiнiстрацii
(пiдrшс) (м'я та прiзвr.шде)

Запланованi заходп
(вiдповiдно до плаЕу

роботи)

TepMiH
впконання
(вiдповiдно
до плану)

Стан впкон8нIIя залланованt{ ]t

заходiв (мiсце проведення,
фактична дата про]rедення, хх
проводпв, досягнутi результа..,,

тощо. У разi невиконання -

ý

Керiвппк апарату райдерлсадмiнiстрацii Любов Височаll, ,,*а
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,Щодаток 4
до Регламекry Кам'янка-БузькоТ
ршtонноТ державноi адмiнiстра rr i i

довцкА
про погоджеппя проекту розпоряшкенЕя

Проект розпорядженIлrI oorooOo.$fr"u) 

{

(пiдстава лля розроблення)
та погоджено:
без зауважень

(поса,да) (пцпис) (iм'я та прiзвище)
_ (дата вiзування)

iз зауваженItями (пропозицiями),
якi враховано

(посада)

(посqда)

iз зауваженшIми (пропозицiями),
якi не враховано

. (пiдпис)
(дата вiзувшrня)

(iм'я та прiзвище)

(iм'я та прiзвиrrli;,\

(iм'я та прiзви;,,,,

(пiдпис)

iз зауважеЕtUIми (пропозицiями), , (дата вiзування)

якi BpaxoвElнo частково

(посада) (пцпис)
' (дата вiзування)

розпоряДженнrIМ голови районноi державIIоi адмilriстрацii вiд
ввiDкаються такими, що погодили проект без зауважень:

м_,

(найменувtlнЕя посади керiвника
структурного пiдроздiлry, iншого оргtuц/,
що е головним розробником )

20_ р.

Керiвшпк апарату райдерлсадмiнiстрацfii

(iнiцiа-llи та прiзвli i;le)(пiдпис)

Любо;; }цggqхlr, ,.,:а
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Щодаток 5

до Реглзмекry Кам'янка-Бузы; ,

районноТ дФржавноТ адмiнiстрi,

IIРОТОКОЛ
узгоджепня познцiй

шlодо проекry р озпорядження

(пазва)

У p;txoBaHi зауваженrrя (пропозицii)

Редакцiя
частрIни прOекгу
розпqряджен}UI, до
якоi вислOвJIено
заув{Dке}IшI
(пропозицii)

Найменуванш[
структурного п,iдроздiлу,
1ЕIIIОГО . ОРГаЦУ, , IЦО ЦОДаВ
заувЕDкення (rrрlrпозлrцii) та ix
змiст

Спосiб tsрФ(уванIiя

ОбryуrrтувillЕя
вiдхиленlтя

заувýкеЕь (пропозицiй)

2. Невре.ryльованi розбiжцсlсгi

спiрноТ I

проекry
розпорядх{еншI

Найменування
структурного " пiдроздi.ггу,
iнтпого органу, що висловив
зауБаження (пропозицii) та ix
змlст | 

головнимрозробником
l

I

(найменуваuня пOсади KepiBHпKi 
-,

структурЕогсr пiдроздi,гry, iнrшого
органу, Iцо е головним розробником)

20.----_ р.

(iнiцi,l;iи,га шрiзr: , :)(пiдпuс)

Керiвник ака i}aTy райдержадмirriстрацii Любоt ВисФчаr,,, , ,а
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, i .Щодаток 6
до Регламеrrry Кам'янка-Бузькоi,
районноi державноi адмiнiстраrliТ

ПОЯСНЮВАЛЪНА ЗАIIИСКА
до проекцr розпорядilсепня

(назва)

1. Обrрунтування необхiдпостi прийняття розпоряджецшя
Зазначасться пiдстава розроблеЕня проекry розпорядженЕя (на виконаннrI акта

законодаВства, дорученIUI Прем'ер-мiнiстра Украihи, за власною iнiцiативою тощо) та
стисло викJIадаеться суть rrроблеми, En розв'язання якоi сцрямовусться
розпорядженIUI, i гrричини iT виникнення, наводяться денi, що пiлгверджуIоть
необхiднiсть правового вреryлюванIUI n*i"*.

2. Мета i шляхи iЦдосягпеппя
Розrсрива€тьсЯ мета, якоi плаIц/еться досягги в результатi прийilяття

РОЗПОРЯДХеННrI, Та МеХаНiЗМ ЙОГО BИKoHaHIuI, а також суть найважливiших полохiонь
проекry.

3. Правовi аспекти
зазначаються правовi пiдстави розробленrrя проекту розпорядження та

перелlК норматиВно-правовиХ аrсгiв, що дiютъ у вiдповiднiй сферi суспiлr,пих
вiдносин.

ВиходячИ iз змiсry проекгУ розпоряДженЕЯ за:tначаеТься потреба у BHecct,rHi
ЗМiН ДО ЧИННИХ РОЗпОРЯДЖень або визнанЕя ik такими, що втратили чиннiстьо а такqд
3авдiLння з розробленlul нових розпорядкень або вiдсугнiсть потреби у BHeceHHi змiн
до чиннIо( чи розробленнi нових розпоряджень.

У разi, колИ проекГ розпоряДке"i." .rо.уеться црав та обов'язкiв цромадgн,
цро це зазнача€ться оIФемо.

4. Фiнансово-економiчпе обrрунтуваЕЕя ?

наводяться фiнансово-економiчне обцрушryвання проекry розпоряджеIIня,
розрахунок необхiдних матерiапьних i 'фiнансовID( вшцраъ iх обсяг та джерела
покриття. Якщо виконанIUI розпорядкенЕя не потребуе додаткових матерiапьних та
iнших вшц)ат, про це зазнача€ться окремо.

,ЩеТаЛЬнi фiнансово-економiчнi розрil(унки можугь додаватися до
пояснювапьнот записки. п

5. Позицiя заiптересованпх органiв
Зазначаеться, чи стосуеться rФоект розпорядкення irrTepeciB iнших органiв, та

стисло викJIадасться ik позицiя.
Якщо проект подано з розбiжностями, наводиться iнформацiя про роботу,

ПРОВеДенУ з ix уреryлюванЕя (стисло повiдомляеться про вжrгi голо}lltl{м

РОЗРОбником заходи, спрямованi на пошук вза€мощ)ийrrятного рiшсrtлlяо
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вреryлювtlнFIя cпipнoi. позицii, зазначаеться, чи цроводиJIися переговори, коIIсультацii,
робочi зустрiчi, наради тощо, а також хто з посадовID( осiб браву HpD( участь).

6" Регiоцальний аспект
ЯКЩО ПРОеКТ РОЗПОРЯДЖеНЕя стосу€ться питан}ш розвитку aлMiHicTpaT}{}tllo_

терlа:горiалrьнот одиницi, зазначаеться, чи вра(овують положенЕя проекry потребу
регiону, його вплИв на регiОна.пьниЙ розвкток, наводиться позицiя органiв мiсцевого
самовряДування, а також визначаеться сryпiнь iТ"вiдобрФкення в гrроектi.

7. Громалське обговоренЕя
Наводяться результати проведених консультацiй з гром4дськiстю, гlропозицii

та заува)КенЕя IроМадськостi i ступiнЬ ix врахуВання, запропонованi шJUIхи мiнiмiзацii
негативних наслiдкiв неврахуванЕя тацLD( пропозицiй та заува)кень, а також способи
вреryJIювання конфлiкгу iirгересiв. 1

якщо проект розпорядження не потребуе цроведення цромадського
обговореншI, про це зЕшначаеться ощремо.

8. Прогноз результатiв
.Щасться прогнозна оцiнка результатiв виконанця розпорядженIUI,

зазначаютьсЯ rЕитерii (показпики), за якимИ оцirпосться ik ефекгивttiсть,
порiвнrоються досягнутi результати з прогнозованими, анапiзуються можJIивi ризий
Та ЗiЖОДИ ЩОДО ik МiНiМiЗаЦii. Крrгерii оцiнки ефекшавностi повиннi зазначатIlся в

(найменуванЕя посади керiвника
структурного пiдроздiлгу, iншого оргаIцr,
що е головним розробником)

20_ р.

(iнiцiапи та прiзвиlтlс)

любов зоaоrlаlсь+сfКерiвник апарату райдержадмiнiстрацii

конкретниХ одиницяХ (грошовi одиницi, одиницi продукцiI тощо). ПрогIтознi
розрахунки та r(Pprгерii оцiнки ефективностi можуть додаватися до пояснюва.lii,лtоi
запIлски.

---Gй)-
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(найменуваЕЕя посади керiвника
структурного пiдроздiлу, iншого
оргtlну, що е головним розробником)

,Щодаток 7( до Регламеrrцr Кам'янка-БузьксТ
рйонноi державноТ адмiнiстр аi т i i

ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту розпоряджешня

(пцпис) (iнiцiалlа та прiзвипiс)

Керiвппк апарату райдержадмiнiстрацii Любов Височаш,,,,",а

Змiст положення чинного розпорядженЕя
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.Щодаток 8
до Регламеlrry Кам'янка-Бузьк,,-li
районноi державноi адмiпiстрацiТ

Головi Кам'янка-Бузькоi райоlл roi
державноi алмiнiстр ацiI

( прiзвище та iнiцiа-lrи)

Слркбова заппска

Вц:

Щодо:

( назва головного розробника проекту розпоряд",""йl

ВнесенrrЯ Еа оцраЩовaння в rшарат райдержадмiнiстilа,tдiТ
проекгу розпорядженнlI

( назва проекry розпорядженrш )

На виконанIUI пункту 95 Регламецry Кам'янка-Бузькоi районноi державr.rоi
адмiнiстрацii' затвердженогО розцоряДженняМ головИ районноi держапrтоi
адмiнiстрацii вiд < > _20_року Nэ_
пiдготов^лений 

"о"Ъ* о".пор"л*."о 
, црошу вIIсгти

( назва 
"роiЙу роз"орrд*"""я ) 

.-.-
дJuI опращован}ut його в апаратi райдержадмiнiстрацii.

]. Пояснюваllьназапuска.
2. ,Щавidка про поеоdilсення проекmу розпоряduсення з вЬал,tu KepiBHuKiB 

1
с mру кmур н llx п i dр о з d iл i в, як i по zo d uлu про е кm.

3. frоtумвнmu. переdбаченi Реаалаенmом lюйdера+саdмiнiсmрацit mа iHu;.i '
d оlуменпl1l, вltrзн аче н i еоло внtлu розробнuком (у раз i нео бхidносmi).

( посада ) ( пiдпис ) (iм'я та прiзвище)

Керiвншк апарат;у райдер}кедмiнiстрацi[ w Любов Впсочацс,.,-а
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.Щодаток 8

до Регламеlrry Кам'янка-Бузькоi
рш]iонноi державноI адмiнiстр ацii

Головi КамОянка-БузькоТ районuоi
державноi алмiнiстрацii

Вц:

( прiзвище та iнiцiа;rи)

Слупсбова запцска

( назва головного розробника проекгу розпоряд*""*;

щодо: Внеоенrrя па опраIцованIш в апарат райдержадмiнiстрацii
проекry розпорядженнrI

( назва цроекгу розпорядженпя )

На викоНанЕя rryнкry 95 Регламекry Кам'янка-Бузькоi рйонноi державноi

HilHi:fiHii *1зI*-jfiж*тtr",-й" rчъ"*y}:;.-ry;
пiдготовлений .rро* роr-р"д*оо ]___

дIя опрацювання його в апаратi ршiдержqдмiнiстрацii'.

I. Пояснювалtьназапuска.
2. ,Щовidка про поеоdilсення проекmу розпоряdэюення з вiзал,tu KepiBHuKiB _

сmрукmурншс пidро зd iл iB, якi поеоduлu проекm.
3. ,Щоlулlенmu, переdбаченi Реапалtенmом райdерэrcаdмiнiсmрацii mа iншi '

dоlуменmu, вlfзначенi zоловнtlл,t розробнuкбм (у разi необхidносmi).

( посада ) ( пiдпис ) (iм'я та прiзвище)

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii любов височан{}.).а
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Завiзували:

Перший заступник
голови райдержадмiнiстрацii

t

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii {'

Засryпник голови райдержqдмiнiстрацii
(вiдповiдно ло розподirry функцiональшпr
обов'язкiв)

Начапьник вiддiлу правовою (пiдпис) (iм'я та прiзвище)
забезпеченнrI, вза€модiТ з правоохоронними (дата вiзування) 

-

оргаЕами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи,
запобiганнll та виjIвJIен}uI корупцii

Начапьник управлiння фiнансiв
райдержадмiнiстрацii (пiдпис) (iм'я та прiзвище)
(тiльки проекти розпорядкень та додатки до HID( (дата ВiзУвання)
з питань фiнансово-економiчноТ лiяrьностi)

Начzulьник вiддiлу докуп{ентообiry,
коЕгролю та розгjIяду звернонь цромадяII (пiдпис)(iм'я та прiзвище)
апарату райдержадмiнiстрачiТ (дата вiзуванlrя)

Керiвник струкryрного пiшrоздiJrу'
райдержадмiнiстрацiТ
(головний розробник проекry розпорядкення)

Виконавець струIсryрного пiдtоздiлу
райдержадмiнiстрацii
(виконавець-розробник проекry розпорядкення)

Погоджено:
Голова районноi ради

,Щодаток 9
до Реглаruенцl Кам'янка-Бузькоi
районноТ державноi qд{iHicтpallii

(пiдшас) (iм'я та гlрiзвище)
(дата вiзування)

(пiдпис) (iм'я та прiзвище)
(дата вiзуванrrя)

(пiдпис) (iм'я та прiзвище)
(дата вiзуваrrня)

(пiдпис) (iм'я та прiзвище)
(дата вiзувшrня)

(пiдпис) (iм'я та прiзвище)
(дата вiзуваrrrrя) -

(пiдпис) (iм'я та прiзвище)
(дата вiзуванrrя)

(пiдпис) (iм'я та прiзвищо)
(якщопро9ктрозпорядкеннястосуетьсяокошrтiв (датавiзУванrrя)

районного бюджец)

Голова KoMicii з питань,
бюджету, фiнансiв та податкiв

районноi ради

Керiвнпк апарату райдержадмiпiстрацil Любоп ВисочаI.| {. l- L: а
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.Щодаток 10

до Регламекry Калп,t' янка-Бузькоi

, ршtонноi державноТ адмiнiстраriiТ

висновок
вiддiлу правового забезпеченЕя, взаемодii з гIравоохоронними

органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання
та виlIвленЕя корупцii райдержадмiнiстрацii

до проекту розпорядженнrI

, (назва)

Пгоеlт розпорядженЕя розроблено

(найменуванЕя струкryрного пiдроздiJIу, iншого оргаЕу, що е головним розробникол,r)
ь

l. За результатами проведеноi експертизи виявлено невiдповiдностi:
1)

(Консти,гуцii i законам Украihи, iншим актам законодавствq

розпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрацii)
2)

(вим огам нор мопроеIсryв€rльноi технiки - зазначаються tl едолiки,

зокрема логiчнi та змiстовi)

2.узагальнений висновок

(наводиться узагiшьнений висновок та пропозицiТ

щодо проекту в цiлому, оцiнюсться правова доцiльнiсть прийrrяття та обЦрукгова],iс'l'Ь

проекту, доцiльнiсть способу правового вреryJIюванItя питаЕня, порушеного в ньоlt1')

Правову експертизу проекгу розпорядженЕя щ)оведоно:

(Начапьник вiддiлу правового забезпеченняо
взаемодii з правоохоронними органаI\,fи,

оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи,
запобiгаrrня та виявленлrя корупцii)

(пiлпис) (iм'я та прiзвиrце,)

20 р.

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацi[
п

Любон }цgбqхlr r:, " i.'д


