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кА\4, янкА-Буз ькА рмоннА дЕр яtАв нА АдмIш с трАLця

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про заmверdнсення Полоеrcення про
вiddiл правово?о з;абезпечення, взшемоdii
з правоохороннuлlu орzаналru,
оборонноi mа ллобiлiзацiйноi робоmu
uпараmу Кшrw'янка-Бузькоt районноi
d ер нс а в н oi adM iH iсmр а щii

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи JПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
Зага.пьного положення про юридичну службу MiHicTepcTBa, iншого орГанУ
виконавчоТ влади, державного пiдприемства, установи та органiзацiТ,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26.1t.2008 ЛЬ 1040:

1. Затверлити Положення про вiддiл правового забезпечення, взаемодiТ з

гIравоохоронними органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи апараТУ

Кам'янка-БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, що додаеться

2. Вважати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

районноТ державноI адмiнiстрацiТ вiд 08.11.2018 N9 764102-08l18 <ПрО

затвердження Положення про вiддiл правового забезпечення, взаемодii З

правоохоронними органами, оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи апараТУ

Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi адм iнiстрацiТ>.

З. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на керiвниsа
апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ Л. В исочанську.

[Iерш -4l,rr*я А. вАшкItsсъкиЙ
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ЗАТВЕРД}КЕНО
розпорядженням голови

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
2.0 ]9 рок)/

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл правOвого забезпечення, взасмодiТ з правоохоронними органами,

оборонноТ та мобiлiзацiйноI роботи апарату Кам'янка-Бузькоi районноi
державноТ адмiнiстра цii

l. tsiддiл гiравового забезпечення" взасмодiiТ з правоохорснниh{Il
оргаЕа},{и" оборонноТ та пцобiлiзацiйноТ роботлr апаратy Кам'янка-Бr,зькоТ
pa-йt,i]iloi дерiкевноТ адмiнiстраuiТ (далi - вiддiл) утворюсться розпорядriенЕrям
гtfловlt районноi державноТ адмiнi страцiТ.

2. tsiддiлi с cTpyKTypHI4i\4 пiдроздiлом апарату Кам'янка-БузькоТ районноТ
дер)кавноТ адмiнiстрашiТ.

З, Вiддiл пiдпорядкову€ться керiвнику апарату районноТ державноТ
адмiнiстрашiт, оперативFIо - головi районноi державнот алмiн iстрацiт,

;}. У своТй дiяliьнос,гi вiддiл керyсться Конституцiсю YKpaTHtT, закона\,{I{
УкраiЪи кПро дерхrавну службу>, <Про мобiлiзацiйну гtiдготовкч та
мобiлiзацiю>, <Про оборсlну УкраiЪи>. <Про державну тасмнI{цю))" aKTaI\4}{

презI]децта УкраТни. ВерховноТ Ради УкраТни. Кабiнет1, MiHicTpiB YKpa.frirT.
l,tiHic,TepcTB та iншrих центрfu,tьних органiв виконавчоi влад}t, постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26.\|.2008 М 1040 <Про затверд)+(енFIя
Зага--,л;itого полоrttення про юридичну сл5rжбу MiHicTepcTBa. iншого органy
вуtкслнавчоТ владt], державного пiлприсмства, ycTaHoBtI ,ia органiзацiТ>l.

роЗпорядженнями голiв обласноТ та районноТ державноТ адмiнiстраlriТ. наказаh,{rj
керiвника апара-ту районнсТ державноТ адмiнiстрачiТ, Регламентопц районноТ
державноТ адп,riнiстраuiТ. iншими нормативно-правовими актапли вiдгlовiлно до
напрямiв роботи, а також цим IIоложенням. З питань органiзацiТ та гiроведення
правовоТ роботи вiддiл керусться актами MiHicTepcTBa юстицiТ YKpaTHr.r.

5. Вiддiл очолюс начальник. який призначасться на посаду та
звiльнясться з посади керiвником апарату районноТ деряtавноТ адмiнiстрашiТ
згiдно iз законодавством про цержавну елу}кбу. Прачiвникiв вiллiл1, призначас
на посаду та звi.пьнясl з посади керiвник апаpату par"roHHoT лерitсавноТ
адп,riнiстпацii згiцно iз законодавством про державну слvжбу.

? разi вiлсутностi начальника вiддiлу його обов'язки виконус працiвник
вiддi:rу, на якого покладено обов'язки начfu,]ьника вiддiл)r.

6. tsiддiл пiд час виконання покладених на нього функчiй взасмодiс iз
структ)фнilп4и пiдроздiлами обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ. paйtclHHoT

дер}лiавноТ адмiнiстраuiТ, органамр{ мiсцевого самоврядування р.'ар"lон\/"

гiравоохоронними органами, вiйськово-мобiлiзацiлiнимлt та вiйськовиl,цi,i
гii:{шоздiла\4и, дислокованими на територiТ району. територiапьнимL{ органаNII1

/



мiнiстеlэств та iнrпих llентральних органiв виконавчоТ влади. пiдприсмстваNti.1"

устаЕ{tваli,дiт. органiзацiями 1эiзних фор* власностi Bi}tпoBi:lHa до ч},tн}iоr-о

законодавства УкраТни.
'7. Вiддiл спрямову,с та коOрдинус правову роботу. здiйснюс: N,lетодиtlне

керilзництво i перевiряс iJ проведення у структурних тliдрозлiлах pat"ioHHoT

державноТ адмiнiстрацiТ.

8, ,Видання розrrоряджеFIь гOлови районноТ деряiавнOТ адплirliстрачiТ без
попередt{ьсго Dозгпяду та псгодження з вiддiлtlм не допускаеIься.

9. ПропозицiТ вiддiл,ч щодо приведення у вiдповiлtлiстi, iз
законодавством проектiв розпоряджень, iнших aKTiB районноТ лержавноТ
адмiнiстрацiТ, шо суперечать виN4огам законодавстваr с обов'язковимLл для
роз гляду KepiBH и ками структурн их п i дрсlзд iлiв райлержадмi Hi страц iT.

liJ. Основнил,Iи завданняN,Iи вiддi;т_ч с::

tCI.i. Правове забезпечення дiяльностi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ i-a
органiзацiя правовоi роботи. спрямованоТ на правильне застосування. не)х}lльне
дотриlчjаFIнrj та запсrбiгання невиконанню вLlмог законодавства, iнших
норNtативн}tх aKTiB районною державнсю адмiнiстрацiсю. 1Т KepiBtittttTBoM"
стр},ктурними пiдроздiлами, апаратом та посадовими особамi.t лiд.лас виконання
локri,rдених на Hшi завдань i функцiональних обов'язкiв.

j0.2. }1редставлення iHTepeciB районноТ дер}кавноТ адп,riнiстраriiТ ,т,а 
I:i

структурних пiдроздiлiв у судах та iнших органах.

10.З. Органiзацiя взаемодiТ на територiТ району органiв дерiкавнrэТ
tsиконавчоТ влади з судовими" ilравоохоронними, контролюючими органами та.

iншими державними органами, пiдtrрис},{ствами, установами. органiзаl_tiяп,tr.л

iзiзнттх форлt власностi, 0б'сднаннямLl громадяFI та окремиN{I,I громадяна\,{tт
УкраТни для профiлактикrт правопорушень, посилення боротьбrr iз зло.ll.лнiiiстго-
змiцнення законностi i правопорядку в районi. а також пiдвишення есРективносr-i
дiяльностi правоохорон}{их органiв.

i0.4" Забезпечення вL{конання законодавства з питань оборонноj та
п,rобiлiзацiйноТ роботи, органiзацiя та виконання завдань територiальноТ оборони.

10"5. Органiзацiя планування i здiйснення заходiв. спряN,Iованtтх нз
с]зо€]часне проведення мобiлiзацiТ,

18"6. Здiйсненt-lя заходiв шодо ведення секретного лiловодства ia
забезпечення ре)itиму ceкpeTHocTi в ycTaHoBi.

1 1. Завдання i функцiТ вiддiлу

i 1.1. У частинi правового забезпечення:

i l"1.1. Органiзовус та бере учаоть у забезпеченнi реалiзацiТ дерхtавтrоТ
правовоТ полiтики, правильного застосування законодавс,гва в райсlннiГl
дер;tсавrtiйт алп,tiнiсзрацiТ Tri i1' стр.,чктурних пiдроздiлах" пола€ itеlэлвtltttiтз,,
прспо:]л{цiТ цодо вr-iрiше;лня правових питань.



.t 1.i.2. Розробляе та бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень
та дор_ччень голов}I районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

1 l .1 .З. Здiйснюс правовy експертизу проектiв розпоряджень голоtsи

районноТ дер}кавноТ адп,riнiстрацiТ, готус висновки у разi lх невiдповiдност,i
акта\,{ законодавства ,гаlаба подас пропозицiТ шодо приведення таких проектiв
у вiдповiднiстъ до вимог чинного законодавства, ilогOджу€ (вiзус) li за
наявЕостi вiз керiвникiв заi нтересоtsаних с хруктурних пiдроз цi;liв.

. i i." l.+. Переглядас разом iз структурними пiдроздiлами районнtli
дерifr:авнOт адмiнiстратtiт розпорядяtення голови районнот дерittавнот
адмiнiстрацiТ та iншi документи з литань. rцо належать до його компетенцiТ. з

\,{етсю гIриведення ji _v вiлгtовiднiсть iз законодавством, пода€ вiдповiлнi
ilроцозицiТ головi районноТ державноТ адмiнiстраuiТ.

1 1.1 ,5. Органiзовус роботу, пов'язану з укладенням договорiв
(KoHTpaKTiB), бере участь у ix iliдготовцi та здiйсненнi заходiв. спрямованих
I-Ia виконання логовiрних зобов'язань, забезпеченнi захисту п,tайнових прав i

законних iHTepeciB районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, а також погоджу€
(вiзус) fiроекти дог,оворiв за наявностi погодження (вiзи) керiвникiв
заiнтересованих структурних пiлроздiлiв.

ii.1.6, Органiзовуе претензiйну та позовну роботу. _здiйснюс KOHTpoJ]b
за iT ilпоr}еденЕiям.

1 1 . i "7. Аналiзус матерiали, що надiйшли вiд правоохоронних i

кOнтрол}о}Oчих органiв. результати позовноТ роботи"

1i.1.8. Сприяс правильному застосуванню aKTiB законодавства fiро
працю.

11.1"9. Здiiiснюс заходI]. спрямованi на пiдвищення рiвня правовi.{х
знань праuiвникiв районноТ державноТ адмiнiстрачiТ та if cTpyKl,ypн},i}i
лiдроздiлiв.

1 1.1.iO.Забезпечу€ в установленому порядку представлення iHTepeciB

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ та ii структурних пiдроздiлiв у судах та
iгlших органах.

l } " l " 1 1.Гот\zс iнфорплацiйнi, довiдковi та iHшli матерiа_rи з пifтань
застOсування законодавства.

il.i,12.ВизнатIас розпорядження голови районноТ цержавноТ
адьаiнiстраrtiТ. якi носять нормативно-правовий характер ,га тriд-пягают,ь

дертiавнiй ресстрашiТ в I-оловному територiальноN,Iу управлiннi юстишiТ у
Львiвськiй област,i.

l 1 " 1 . 1З. За лорученням KepiBHrtшTBa районноТ леряtавноi адмiнiстраrriТ
викон_vс iHmi завдання щод0 правового забезпечеltня дiяльностi районноi"
дер}IiавнOТ адмiнiстраiiiТ та iT с rруктурних пiдрсэздiлiв,

1 1,2. У частинi мобiлiзацir'rноТ роботи:



1 1.2. i. Розробляс i подас керiвништву райдержадмiнiстрачir' проекти
Hop},t;iTLlвHo-ilpaBoвrtx aKTiB з питань мобiлiзацiйноТ пiдготовки та пдобiлiзацiТ.

\1.2"2, Здiйснrос: iнформашiйне i методичне забезпечення лцобiлiзацiр:iноi
пiдготовки та мобiлiзацiТ орr,анiв мiсцевого са}4оtsрядуваtIня, lliдtlрис:,l,tств-

устаноts i органiзацiй. що перебчваIоть у деряtавнiй або комунальнit'л власност,i
t1, т,опtу числi i, сгriльнiй B;iacHocTi територiальних гроп,lад i переданi до сфери Тх

управ"пiння), якi заJIучаються н[i}"{и до виконання мобiлiзацiйнrrх заRдань

{зап,tов.l-тень).

lt.2.З. Органiзовус i координl,с роботу шодо розроблення гtроект,iв
псобiлiзацiйного плану. довгостр()кових i рiчних програN{ мобiлiзаr_ril:tноТ
lliдiотсвки pailToH;v вжива_€ заходiв д"ця забезilечення ix виконання.

11.'2,4, Органiзовус рсlботу з визначенFIя потреб (обсягу) у фiнансчваннi
заходiв з мобi;riзацiйноТ пiдготовки.

i i.:.5, ýере участь в укладеннi договорiв (KoHTpaKTiB) про викоLIаFIF{я

мобiлiзацiйних завдань (замовлень) з пiдприсмствамl.{, установами ,ra

органiзацiямrт.

|1.2,6. Вжлtвас заходiв шодо виконання пiдприсмстtsамрI. установап,Iи та
органiзацiями шlобiлiзацiйних завдань (замовлень) вiдповiцно до укла]]ен}l.ч
ло гс-rворi в (KoHTpaKTiB).

l\.2,1. }r Випадк}/ лiквiдацiТ {реорганiзаr_riТ) пiдприсмств, устанOв :га

органiзашiЙ подас пропозицiТ з питань перела.li мобiлiзацiйних :]авдань
(замовлень) iншлrм структурам.

j i.2.8. Здiйснюе контроль за створенням. зберiганнях4 та обс:rуговvЕ]анняý,l
мобiлiзаl.цiйного резерву п,rатерiально-технiчнtтх i сиlэовинн}Iх pecyuciB }Ia

пiдпрitсьtствах. в ycTaнoBax та органiзацiях.

l1.2,9.Ilодас шропозицiТ у межах cBoix повнова}кень щодо формування
/lовгOстpокових i рiчних програм мобiлiзацiйноТ гiiдготовки.

11"2.10, Oрганiзовlzс роботу" пов'язану з визначенняп4 MorK;гl.1BocTi

задовсlлення потlэеб Збройних Сил, iнших вiйськових фсlрмувань. Hat{ioHaTbHoT
eKoнoMiKlr та забезпечення життедiяльностi населення в особливий перiодл

j 1.2.1 tr. Сприяс вiйськовошtу KoMicapia,T1- _v liсlго роботi в мирниIi час та пiд

l1.2.|2" Органiзовус роботу спiльно в вiйськовипц KoMicapiaTob,t ,]

бронювання вiйськовозобов'язаних i контроль за веденням ix об;тiк_ч. забезпеч},r:
подання вiдповiдноТ звiтностi, подае пропозrтuiТ Iдоло бронювання
вiйськовозобов'язаних на перiол мобiлiзацiТ та на военний час.

ii,.]"lЗ Забезпечус дOдержання ре}киму ceкpeTнocTi пiд чес :]:1iйснеiIня
заходlв з плобi;tiзацiйноТ пiдготовкtt.

1 l .2. ] 4. Гот5rс rцорiчну доповiдь про стан мобiлiзацii-тноТ готов}lост i l а про
у;iд ви:<онання дOвгострокових i рiчних програм мобiлiзацiйноТ пiдготсlвlси"

1 i,З, У частлlнi 1эоботи tцодо взасмодiТ з правоохоронними органап{1l:



i].З.1. Бере участь в реалiзацiТ заходiв шодо залучення вирсlбничого
потенцiал)/ виправних колонiй Львiвшини в eKoHoMiKy регiону.

11.З.2. Проводлrть збiр" узагальнення та аналiз статистllчноj' т,а iншiоТ
iнфорьтацiТ з гrравоохоронних питань. готус вiдповiднi пропозицiТ для головl,i
par"toHHoT дер}кавноТ адмiнi cTpaIriT"

l 1,4. У частинi tlборонноi роботи:

i1.4,1. Сгlрияе дислокованлIм на територiТ району пiдроздiлам Збройнrtх
Си"ц УкраТни та iншрiп,t вiйськовим формуванням ч B}lKoHaHHi покладених на нl.ж
завда}{ь.

1 1.4.2. Бере участь в реалiзацiТ заходiв спрямованих на вирiшення питань
пiдготовки гроN,{адян УкраiЪи до вiйськовоТ служби. пiцготовки призовникiв з

вiйськово-технiчнttх спецiа.rьностей та вiйськово-патрiотичного виховання.

1 1.4,З. Забезпечус спiльно з районним вiйськовишt KoMicapiaTonr
проведеFrня ilриписки та призову грс,мадян УкраТни на строкову, вiйськову
слзzкб1,. вiлбору громадян на вiйськову службу за контрактом i слуrкб1, у
вiйськовоп,{у резервi, навчальнi (або перевiрочнi) та спеrliацьнi збори.

i Х.4,4, Органiзацiйно забезпечус проведення вiлбору кандидатiв ,цля

вс,г,Vг|1,1 до БtiIrtих вiйськових навчаJIьних закJ-rадiв N{iHicTepcTBa оборслнll
УкраiЪлr.

1 i.lt.5. У шлежах компетенцiТ спilrьно з районнrtш,t вiйськовим KoMicapiaToM
опганiзовус та виконvс завда.ння територiальноТ оборони на територiТ pal:toHy,

здiйонюе заходи шод0 ix забезпечення.

l 1.4.б. Органiзовуе роботу шодо здiйснення шrефства {.Iал вiйсъковими
частинами на територii району.

i2. tsiддil-r мас гIраво:

l2.i, Г{еревiряти дотримання законностi в структурних пiдроз"rцiлах

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ"

\2"2. Олеiэrкуват,Ll у встановленоп,{у порядку вiл посадов!rх осiб органiв
виконавLiоТ влади, opl,aHiB мiсцевого самоврядування, KepiBHl,lKiB rтiдприс]\{с,гiJ"

установ. органiзацii1 докуrчrенти. висновк}l. довiдки, розрахунки, iHrrri мат,ерiали.
неоliхiднi для tsиконання ilокладених на нього завдань.

12.3. Iнформувати керiвництво у разi покладення на нього виконання

роботlт, що не напежить до функшiй вiддiлу чи виход}lть за ik Meнti" а такOж 
"v

випадках. коли вiдповiднi посадовi особи не подають документiв .ли iнших
матерiалiв, необхiлнLIх для вrtрiшення порушених Ilитань.

t2.4" Залзччати за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв районтlот
п.ер.йавноТ адмiнiстраttiТ вiдповiдних спецiалiстiв для lтiдготовкtт проектiв
}{оi]л,lативних aKTiB та iнших документiв. а такояt для розробки i здiйсrlgння
заходiв, якi проводяться вiддiлопл вiдповiдно до покладених на нього обов'язкiв.

1:"5" Готуватiт. i доводити iншипл структурним лiдроздiлам районноТ
деря{авF"оi адмiнiстрашiТ, ocHoBHLIM галузевим органамл органа-м дgряiавноТ



влади та мiсцевого самоврядування, вiйськовим пiдроздiлам, гtiдприсмствам'
установам, органiзацiям рiзних фор* власностi обов'язковi для виконання
вказiвки щодо впровадження в життя рiшень з питань планування
методологiчного та методичного забезпечення мобiлiзацiйноТ пiдготовки в

районi, з питань правоохоронноi та оборонноТ дiяльностi,

12.6. Контролювати та перевiряти виконання пiдроздiлами районноТ
державноТ адмiнiстрацii, органами державноТ влади та мiсцевого
самоврядрання, вiйськовими пiдроздiлами, пiдприемствами, установами,
органiзацiями рiзних форм власностi Законiв УкраiЪи, указiв, розlrоряджень9
доручень, Президента УкраiЪи, постанов, розпоряджень, доручень Кабiнет1,
MiHicTpiB УкраТни, розпоряджень, доручень та iнших рiшень голови обласноТ

державноТ адмiнiстрацiТ, голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ з

мобiлiзацiйних, оборонних та правоохоронних питань.

виконавчоТ влади та мiсцевого
керiвникiв пiдприсмств, установ,
iншу iнформацiю, необхiдну для
функцiй та обов'язкiв.

самоврядування, вiйськових пiдроздiлiв,
органiзацiй документи, висновки, довiдки
виконання покладених на вiддiл завдань,

12.'7. Отримувати у встановленому порядку вiд посадових осiб органiв

12.8. Iнформувати керiвництво fайонноТ державноТ адыriнiстрацiТ у разi
покJIадання на нього виконання роботи, що не напежить до завдань, функцiй та
обов'язкiв вiддiлlz. чи tsиходить за його MerKi, а також у випадках. коли посадовi
особiа i{e гIOдаютъ або не вчасно подають документи та iншi b,taTepia;llт"

необхiднi для вирiшrення порушених пIdтань.

|,2,9, Залучати за згодою вiдповiдних керiвникiвл cr-reцia.ricTiB itля
пiдi,*товки iнсiэорлчlацiйl, ловiдок та iнших матерiалiв, проектiв рiшень paiioHHоT

державноТ адплiнiстрачiТ чи Тх робочих органiв. здiр"tснення перевiрок виконанЕ{я

ранiше прийнятих рiшень з питань, шо належать до його коплпе,генцiТ.

i2.10, Скликати FIаради з питань. tцо належать до компетенцiТ вiддiлу.

12,i i.Брати участь у сесiях районноТ ради, нарадах. засiданнях КолегiТ
районноТ державноТ адмiнiстраIriТ. контролюючих та iнших цер}кавних opгaHiB.
ВiЙСькОвих пiдроздiлiв з llитань. iцо стосуються завдань_ функшil)i i обсlв'язкiв
Bi::i-r5.

\2,12.Подавати головi райдержадмiнiстраuiТ пропозицiТ про заохоо."по
прашiвникiв, якi брапи участь у розробчi, пiдготовцi та проведеннi вiдповiднlтх
заходiв щодо оборонноТ роботи, мобiлiзацiйноl' пiдготовкtt та взасtчtодiТ з

пра,воOхоронними органами, а також щодо накладання стягнень на ciciСj" якi
дог!1 с Ii.iJ]r1 lIоЁчшення вIIмог законодавства i вiдповiдних рiшень головл1

ра-йонноТ державноТ адмiнiстраuiТ з гIитань мобiлiзацiйноl'пiдготовки, оборtlнноТ
та. праtsOохоронноТ iэоботи.

i2" IЗ. Вносити пропозицiТ головi районноТ держадrчriнiстраrtiТ щод0
матерiа.ltъно-технiчного забезпечення правоохоронноТ. мобiлiзацiйноТ дiяльностi
вiйськових пiдроздiлiв район},.

.i 
З. Начальник вiддiлу:



l-].l" Здiliснк;с ltепiвнlrцтво вiддiлом, несе персона-цьн5, вiлповiдальнiсr,ь
за органiзацiю та резуJrьтати його лiяльностi.

iЗ.2. Подас на затвердження головi районноТ державноТ ад;r,tiнiстраrлiТ
пOJlо){iе!iня про вiддiл.

lЗ.-], 0рганiзовуе роботу працiвникiв вiддiл.ч" розпсlдi.itяс обов'язкrт Miiit
нllх4и, дас вiдповiднi доручення шодо виконання покладених на вiддiл завдань i

дор:ч,чень KepiBHltriTBa.

13"4. Визначас праtsа та обов'язки прашiвникiв вiддiлу. полас tla
затвердження керiвнику апаратy районноТ державноТ адмiнiстраuiТ посадсвi
iHcTpyKiiiT працiвникiв вiддi.,rу,

]З.5, Бере yчасть у засiданнях. нарадах та iнruих заходах з питань" Il{o

IJалеiкать до компетенцiТ вiддiл} .

|З.6. Г{лануе роботу вiддiлу, вносить пропозицiТ щодо формування
планiв роботи районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

i'-r.:, Вживас заходiв до удосконаJIення органiзацiТ та гriдвиrценt+я
ефеь:тlавностi роботи Bi цдiлу,

1З.8. Звiтус перед I,оловою районноТ деря(авноТ адп,riнiстрацiТ про
виконання ilокладених на вiддiлr завдань та затверджених планiв роботи.

1З.9, Здiйснюс прийол.r громадян. працiвникiв органiв викона.вчоТ владUi
та мiсцевогс са]\tоврядування, правOохоронних органiв. вiйськових пiдроздtiлiв,
представникiв пiдприсмств. установ та органiзацili. розглядас l'x пропозицiТ.
заяви, скарги i вносить керiвниltтву районноТ дер)\авноТ адпцiнiстрацiТ за

рез)/jIьтагами Тх розглядy вiдповiднi пропозитtiТ.

iЗ"i0. Забезпечус дотримання у вiддiлi правил внутрiш,rнього сJlу-?liбового

розriорядку та виконавськоТ дrrсциплiни.

l4. Робота вiллiлу здiйснюеться з додеряtаннял,{ режим\, TacMHocTi
вiдповiцнt. до законодавства з цлIх illdTaнb, шrобilliзацiйне та ceкpeTr{e
.liiловод{ст,tsL^} ловинно вестись у спецiально обладнаних лриtчlitценнях згiднс з

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 02.10.200З ЛЪ 156i-l2. Роздi;r VIi[.

i5.CT,pyKTypa i чисе.шьнiсть вiддiлу, фонл огIлатIl прашi працiвнltкiв
затвердх(у€-гься головою районноТ державноТ адмiнiстрацiТ в ме}ках граничноi
,lисельностi вiдповiдно до Iптатного розпису та кOшторису на )iтриN,Iанtrя
ariapaTy- районнот державноi адм i нiстрацiт.


