
укрАiнА

КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АДДНIСТРАЦЯ

рOзшФр ядж{Ення
лл. Калt'янка-Бузька J:{9 lg/C/-3/1,1O

функцiоналъ

Про заmверdlrcення полонсення про

секmор з пшmань u,uвiльноzо зLкuсmу,

взаемоdit з правоохOроннIл]wlt орzанuлlu,

о б ор oHHoi, мо бiлiз шцiйноi упа р eJlclLMHo-

сефеmноi робоmа Кш+а'янка-Бузькоi

рпiо""оi 
-dерэtсавнg{ аймiнiсmрацii

'ЛbBiBcbKot 
обласrнý

Вiдповiдно до ст.ст.5,42 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацii>>, постанови КабЙету MiHicTpiB VKp* 
_:_r 

j9* ::' 3, *:**'",
кпро затвердження Тигlового шOложення про структурний пiдроздlл мlсцевоl

державноi адмiнiстрацii>>, наказу ,щержавнот служби Украiни з надзвичайних

ситуацiй вiд 1 5.07.;мбNsЗ40 <Про затверд]кення Методичних рекомендацiй>>:

1. Затвердити положення про сектор з питань цивiльного захисту,

взаемодiт з правоохоронними органами, оборонноi, мобiлiзацiйноi та режимно-

'ýекретноi роботи Кай'янка-Бузiкот районнот державнот адмiнiстрацii Лъвiвсъкот

областi, що додаеться,

2. Вtазнати 'lijii];:],l: :ili) BтpaTilлo чиннiсть, розпорядження голови
/1о ,,тIлл

районноi державноi адлаiлэiс,грацiТ вiд 19,02 2018 
,,л*.' ::iЗg?:*,;'P;#"Ъ;;"#;";;;;;#'й;.Бор,:":"":ц"ili::::_:,:-r:yл:iхЭ11;

-л-*_лт лА-лл-irr /ie рпячwр,янняlv{
;;"J#Ё""""т державнот адмiнiстрачii ЛъвiвсъкОi ОбЛаСТi> (iЗ ВРаХУВаННЯМ

внесеЕих до нъого змiн).

З. Контроль за викOнанням розпорядження покJIасти на :]астYшFIрIк:а

до розподiлчголови районноТ жавноТ адмiнiстрацii вiдповiдно

'олЪ'

\j
'-/-|^
о* h'ф
,ЬьЖ

Голова
Христина ЗАМУЛА

*+Ъь
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розIIорядженням голови

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
вtд /6 ulлцз_ 2020 року
Nу 19/0/-3,//АD

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань цивiльнOго захисту, взаемодii з правоохоронними
'ор.u"чЙио 

оборонноiо мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi роботи
камrяпка-Бузькоi районноi державнот адмiнiстрацii Львiвськоi областi

взаемодii правоохоронними1. Сектор з питанъ цивiльного захисту, взаемодtt з правоохоронними

органами, обороннот, мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi роботи Кам'янка-

БузькоТ районноi державноТ адмiнiстрацii Львiвськоi областi (далi - сектор)
*--: _

утворюеться головою районнот державнот адмiнiстрацiт, входить до

, положенням про сектOр"

4. основни},[ :iзR:_iiH:ltIjчt

цивiльного з.ilуlt-т\.

if складу

сектору е безпосередне керiвництво дiяльнiстю у
оборонноТ, мобiлiзацiйноТ роботи в , межах

межах району забезпечус в}{конання покладених на сектор завдань,

2. Сектор пiдпорядкований ..головi районноi державнот адмiнiстрацiт,

оперативно - керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацiт, а також

пiдзвiтний i пiдконтрольний департаменту з питань цивiлъного захисry

ЛъвiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii, секторам мобiлiзацiйноТ роботи та

з питань режимно-..*р.r"оi роботи апарату Лььiвськоi обласноi державноi

адмiнiстрацiТ.

З. Сектор у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраТни та

законами Укрыни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi влади, розпорядженн,Iми
голови обласноi державноi адмiнiстрацiТ, голови районноi державноТ

адмiнiстрацiТ, HaK*ur" керiвника апарату районноi державноi адмiнiстрацii, а

також

сферi
компетенцii на територii району та режиму ceкpeTнocTi в ycTaHoBi.

6. Сектор вiдповiдно до
цивiльного захисту:

6.1. Здiйонюе функшiт шостiрlно дiючого органу управлlння цивlJIьного

захисry районноi, Л;ij] t {. и,'* i 1. 1,.,_,,'', i ;i j.l, L i j i ii i].1дсистеми.



з

6.2. Забезпеччс пilготовк\. ск-]икання та проведення засiдань, а також
контроль за виконання}t с], l*нь KoiiiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки
та надзвичайних ситl,аl.i,' ;:ii"тснюс функцiТ робочого органу (ceKpeTapi-y)
такоТ KoMicii.

6.З. Забезпечу€ готовнiсть органiв управлiння та сил цивiльного захисту

районноi ланки територiа;lьноТ пiдсистеми до дiй за призначенням.

6.4. Розробляе та подас на затвердженнrI плани дiяльностi районноТ
ланки т.ериторiалъноi пiдсистеми, iнших планiв у сферi цивiльного захисry
здiйснюе контроль за Тх виконанням.

6.5. Розробляе riроекти районних про|рам у сферi цивiльного захисry
зокрема спрямованих на" захист населенIuI i територiй вiд надзвичайних
сиryацiй та запобiгання ik виникненню, зменшення можливих втрат, надае цi
програми у встановленому порядку на затвердженнrI, забезпечус монiторинг ik
реалiзацii.

6.6. Органiзовуе та проводить монiторинг надзвичайних ситуацiй,
здiйснюе прогнозування iMoBipHocTi ix виникнення та визначае покulзники

ризику.

6.7. Забезпечус створення i належне функцiонуваннrl районних систем
оповiщення цивiльного захис,гу"

6.8. Забезпеч_че зl.':,_":.ifFiня оповirцення та iнформування населення про
загрозу i виникнення tt.i*:, , ,_,-i.iиx с;;туатtiй, у тому числi в доступнiй для осiб
з вадами зору та слухч ii,o

6.9. Готуе прогrоз,,lцii rцодо утворення районних та комунальних
аварiйно-рятувальних слi,ir,:6" здiйснюс контроль за Iх готовнiстю до дiй за
призначенням.

б.10. Здir"лснtс;с ] ,j;:.iчне керiвництво щодо утворення та

функцiонування територi;:,,,,l-_]ij:i спеl]iалiзованих служб цивiльного захисry та
територiuulьних формувань цивiльного захисту, здiйснюе контроль 3а ix
готовнiстю до дiй за призначенням. ; .,

6.11. Надае методичну допомоry органам з евакуацiТ щодо органiзацiТ
проведення евакуацiТ та пiдготовки районiв для 8озмiщення евакуйованого
населення i його життезабезпеченнrI, а також зберiгання матерiальних i
культурних цiнностей.

6.12. Органiзовуе навчання з питань цивiльного захисry, техногенноi та
пожежноi безгrеки посадових осiб районноТ держрвноi адмiнiстращii, суб'ектiв
господарювання, що наJIежать до сфери if управпiння, керiвникiв Та ix .

заступникiв, здiйснюе гliдготOвку населеннrI до дiй у надзвичайних ситуацiях.

6.13. Органiзовус ;iiлготовку органiв управлiння та сил цивiльного
захисту ланок територiальноТ пiдсистеми до дiй за призначенням.
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6,|4. Здiйснюс Koj,, i;,,Lj.lb за проведенням практичноi пiдготовки на
пiдприемствах, в }ст?но,1.,:]., та оргенiзацiях шляхом узагальнення звiтiв про
проведення спецiальних эil'сктових навчань (тренуванъ) з питань цивiльного
захисту.

6.15. Здiйсr,,. , J;iitцii"тного, хiмiчного, бiологiчного, медичного
захисry населення l з ifi l ,- _ -..:"Jго захисту територiй вiд наслiдкiв надзвичайних
ситуацiй.

6.16. Гоryс пропозrtiiii'rцодо вiднесення MicT до груп цивiльного захисту
для подання ik ДСНС УкраТни.

6.|7. Гоrуе пропозицiТ щодо вiднесення суб'ектiв юсподарювання, що
належать до сфери управлiння районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, а також тих,
що знаходяться у приватнiй власностi, до категорii цивiлъного захисry та надае
ik перелiк на затвердження у встановленому порядку.

6.18. Визначае потребу та органiзовус завчасне накопичення i
пiдтримання у постiйнiй готовностi засобiв iндивiдуальною захисту для
населення, яке прожива€ }, прOгнOзованих зонах хiмiчного забруднення i зонах
спостерёження суб'ектiв i,L}сilодарюваfiня радiацiйноТ небезпеки I i II категорiй,
та формувань цивiльног0 захисry а також приладiв дозиметричною i хiмiчного
контролю та розвiдки.

6.|9. Органiзовуе та здiйснюе заходи з питанъ створеншI, збереження i
використання матерiа.шьних резервiв для запобiгання i лiквiдацiI наслiдкiв
надзвичайних сиryацiй.

6.20. Органiзовуе виконання вимог законодавства щодо cTBopeHIuI,
використання, утримання та реконструкцiТ фонду захисних споруд цивiльною
захисту.

*.-:, 6.2l. Визначае потреби фо"ду захисних споруд цивiльного захисry
планкr та органiзовуе роботи з дообладнання або спорудження в особливий
перiод}пiдвальних та лнr:;;дх заглиблених примiщенъ для укриття населеннrI,
органiзовуе його укриття. 4

6.22. Гоryе рiшення про подdtгlьше використаннrI захисних спЬруд
цивiльного захисry державноI та комуналъноi власностi.

6.2З. Органiзовуе облiк фо"ду захисних споруд\ивiльною захисry.

6.24. Органiзовуе проведеннlI технiчноТ iнвентаризацii захисних споруд
цивiльного захисry, викJIючення ik, за погодженIuIм iз ЩСНС УкраiЪи, з фонду
таких споруд.

мiстобудiвноi докум€нтатдil та бере участь у пiдготовцi вихiдних даних для
розробки роздiлу iнженер;лgз*л-ехнiчних заходiв цивiльного захисry у проектнiй
документацiТ.
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6.26. Забезпечr.с iti:-l.,i\iання \I готовностi пунктiв управлiння районноТ
ДеРЖаВНОi аДмiнiстраuri, , .эб--rаднаrr"я засобами управлiння, органiзовус
ОПеРаТИВНО-ЧеРГОВ}" c":i'1'_1:.]-,,,,i.-lоjсбовому режимi.

6.27. РОЗРобляс та вживае заходи щодо забезпечення стzulого
функцiонування суб'ектiв господарювання, що продовжують свою дiяльнiсть в
особливий перiод.

6.28. Виконуе, у межах визначених повноважень, функцii з управлiння
майном, що передано до сфери його управrriння.

6.29. У Режимi пiдвишденоi готовностi для единоi державноТ системи
цивiльного захисту, раЙонноl ланки територiальноТ пiдсистеми:

забезпечус органiзацiю оповiщення органiв управлiння та сил
цивiльного захисту районнот ланки територiальноi пiдсистеми, а також
населення про за|розу виникнення надзвичайноi ситуацiТ та iнформуе Тх про дii
у можливiй зонi надзвичайноТ сиryацii;

- фОРМУе ОПеративнi групи для виrIвлення приtIин погiршення
обстановки та пiдготовки пропозицiй щодо if нормалiзацii;

- готуе розпоряДчi докуrиенти, спрямованi на посилення спостереженнrI
та контролю за гiдрометеорологiчною обстановкою, сиryацiею на потенцiйно
небезпечних об'ектах, територii об'скта пiдвищеноi небезпеки таlабо за йою
межами, територii, Н0 якiй icHye загроза виникнення геологiчних та
гiдрогеологiчних явищ i процесiв, а також здiйснюе постiйне прогнозуваннrI
можливостi виникненIuI надзвичайних сиryацiй та ix масштабiв;

- органiзовуе функцiонування постiв радiацiйного
спостереження та рФ,tгi;_к).,нково-аналiтичних груп для
спостереження З8 ]-l3:1il:ri;l, ,.. ,:,,liцаiчною обстановкою при загрозi
надзвичайних сиryацiir. .,..),ig'язаних з викидом (виливом)
радiоактивних та небезгrеt i l:i4x хiмiчних речовин ;

- уточнюе (у разi потреби) плани pearyBaнHrl на надзвичайнi сиryацii,
здiйснюе заходи щодо запобiгання ik виникненню;

i

- уточнюе та здiйснюе заходи щодо з€tхисту населеннrI
можливих надзвичайних сиryацiй;

i хiмiчного
здlиснення

i виникненнi
У довкiлля

- беРе rIаСТъ У Заходах iз приведення r.оrо"Jсть наявних сил i засобiв
цивiлъного захисry гоryе пропозицii щодо з€Lлr{ення у разi потреби додаткових
сил i засобiв.

6.30. У режиlчti li?;"}i:,lчАйноТ ситуацiТ для,единоi державноТ системи
цивiльного захllст1l" ;,1;:.i. : , 1 i :,itcpi теlэит,орiальноТ пiдсистеми:

- ЗабеЗilеЧу€ t,i;,.l . ,цiю оповiщення органiв управлiння та сил
ЦИВiльного захистy' раЙi,э_:,:.;Т лаt{ки територiальноi пiдсистеми, а такоя{
населення про виникнсFIня FilдзвичайноТ ситуацii;
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- готус розпоря]'- 
-]i,n\fieнTi.{ щодо переведення раЙонноТ ланки

територiальнот пiдсистеll; , аеiким надзвичайноi ситуацiт, про призначення

керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ сиryачiТ та спецiальноТ

KoMiciT з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноТ ситуацiТ, у разi прийняття рiшення

про Ti утворення;

- органiзовуе робоз,и iз визначення зони надзвичайнот сиryацiт;

- здiйснюс псlс'::i;1 ,.: г{рогнозування зони можливого поширення

надзвичайноi ситуацii Т а },1::l. j'-i'TaбiB можливих наслiдкiв ;

радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного,

Ъu..п.""" i територiй вiд наслiдкiв

}.

7. У частинi мобiлiзацiйноТ роботи:

7 .|. Розробляс i пr-,:iаs

проекти нормативно-правових
мобiлiзацii.

7.2. Здiйснюс iнформацiйне i методичне забезпеченнrI мобiлiзацiйноi

пiдготовки та мобiлiзаrдiТ органiв мiсцевого самоврядуваннrI, пiдприемств,

установ i органiзацiй, ,д* ,r*рЪбувають У державнiй або *:YI1*14iй власностi

(у томУ числi у спiльнiй власно"Ьi,"р"rорiальних громад i гlереданi до сфери Тх
,--:у-.,-,- ооопапd

7.З. Органiзовуе i координус роботу щодо
дOtsгOстрокових i рiчних

керiвництву районноi державноi
aKTiB з питань мобiлiзацiйноi ,

мобiлiзацiйних завданЁ

розроблення проектiв
програм мобiлiзацiйноТ

- бере уIастъ в органiзацii аварiйно-ряryв,ulьних та iнших невiдкладних

робiц керiвництвi проведенням вiдновлювальних робiт з лiквiдацii наслiдкiв

надзвичаЙних сиryацй;

бере участъ _l:; органiзацii заходiв щодо життезабезпечення

постраждulJIого населення;

- бере у{астЬ в органiЗацii (У разi потреби) евакуацiйних заходlв;

бере уIастъ в органlзацlr

iнженерного та медичного захисry

надзвичайноI сиryаuii;

- органiзовуе безперервний контроль за розвитком надзвичайноi

ситуацii та обстановкою на аварiйних об'скiах i прй'легJIих до них територiях;

- забезпечуе iнформування органiв управлiння цивiлъного захисту

населення про розвиток надзвичайноi сиryацii та з€жоди, що здiйснюються,

6.3L. У режимi надзвичайного стаЕу - виконуе завдання вiдповiдно до

закону Украiни <про правовий режим надзвичайного стану).

6.32. Здiйснюе iншi повноваження у сферi цивiльного захисry визначен1

законом.

мобiлiзацiйного плану,



гtiдготовки району вживас захсlliв д-rя забезпечення ix виконання.

7.4. Органiзовуе робоry з визначення потреб (обсяry) у фiнансуваннi
заходiв з мобiлiзацiйноТ пiдготовки.

7.5. Бере уrастъ в },кладеннi договорiв (KoHTpaKTiB) про виконання
мобiлiзацiйних завдаЕь (замовленъ) з пiдприемствами, установами та
органiзацiями.

7.6. ВЖИВае Заходiв щодо виконанIuI пiдприемствами, установами та
органiзацiями мобiлiзацiйних завдань (замовлень) вiдповiдно до укладенихi,

договорiв (KoHTpaKTiB).

7.7. У випадку лiквiдацii @еорганiзацii)
органiзацiй подае пропозицii з питань передачi
(замовлень) iншим структурам.

7.8. Здiйснюс контролъ за створенням, зберiганням та обслryговуванням
мобiлiзацiйного резерву матерiально-технiчних i сировинних pecypciB на
пiдприемствах, в устанOв ах та органiзацiях.

довгострокових i рiчних програм мобiлiзацiйнот пiдготовки.

7.|0. Органiзовуе роботу, пов'язану з визначеннrIм можливостi
задоволеннrI потреб Збройних Сил, iнших вiйськовlлл формувань, нацiональноi
eKoHoMiKи та забезпечення життедiялъностi населення в особливий перiод.

7.|1. Сприяе вiйськовому KoMicapiaTy у його роботi в мирний час та пiд
час мобiлiзацii.

7.12. Органiзовуе робоry спiльно В вiйськовим KoMicapiaToM з
бронювання вiйськовозобов'язаних i контроль за веденням iх облiку, забезпечуе
подання вiдповiдноi звiтностi, подае пропозицii щодо, r!,вrйсъковозобов'язаних на перiод мобiлiзацiт та на военний час.

Т.LЗ. Забезпечус дOдержання режиму ceKpeTHocTi пiд час
заходiв з мобiлiзацiйноТ пiдготовки.

7.|4. Готуе щорiчну доповiдь про стан мобiлiзацiйноТ готовностi тd'про
хiд виконання довгострокових i рiчних програм мобiлiзацiйноТ пiдготовки.

7.9. Подае цропозицiТ у межах cBoix повноважень щодо форrчгування

бронювання

здiйснення

8. У частинi роботи щодо взасмодiТ з правоохоронними органами:

Бере участъ в реалiзацii заходiв щодо з€rлу{ення виробничого
виправних колонiй Львiвщини в еконоNtlку регiону.

8.2. Проводить збiр,8.2. lIРОводить збiр, узагальнення та аналiз статистичноi та iншоi
iНфОРМацiТ з правоохоронних питань, готуе вiдповiднi гrропозицiТ для голови

пiдприсмств, установ та
l мобiлiзацiйних завдань

8.1.
потенцiа-uу

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ.



9. У частинi оборонноТ роботи:

9.1. Сприяе дислокованим на територiТ району пiдроздiлам Збройних

Сил Украiни та iншим вiйсъковим формуванням у виконанн1 покJIадених на них

завданъ.

g.2. Бере участь в реалiзацiт заходiв спрямованих на вирiшення питанъ

пiдготовки |ромадян Украiни до вiйськовоi служби, пiдготовки rrризовникiв з

вiйськово-технiчних спецiалъностей та вiйськово-патрiотичного виховання.

, g,3. Забезпечус спiльно з районним вiйськовим KoMicapiaToM

проведення приписки та призову громадян УкраiЪи на строкову вiйсъкову

сiryжбу, вiдбору громадян tia вiйськову службу за KoHTpaKToI\4 i службу у
вiйсъковоrу p...pBi, навчалънi (або перевiрочнi) та спецiа;rънi збори.

9.4. Органiзацiйно забезпечуе проведення вiдбору кандидатiв дJuI

вступу до вищих вiйськових
УкраТни.

навчаJIъних закладiв MiHicTepcTBa оборони

9.5. У межах компетенцii спiлъно з районЕим вiйськовим KoMicapiaToM

органiзовус та викону€ завдання територiальноТ оборони на територii району,

здiйснюе заходи щодо iх забезпеченЕlI.

9.6. Органiзовуе роботу щодо здiйснення шефства над вiйськовими

частинами на територii району.

10. У частл,*нi i;r:li;иi,Ili] -i,экifетноТ роботи:

10.1. Здiйснюе дiялънiсть щодо забезпечення режиму-секретностi в

районнiй державнiй адмiнiстрацiт (посадова iнструкчiя вiдповiдального з

питанъ забезпечення режиму ceкpeTнocTi розробляеться окремо),
'

*'i 
1 1. Сектор мас право:

t1.1. Загулати до виконання окремих робiт, yracTi у вивченнi окремих

питань фахiвuiв та спецiалiстiв . органiв виконавчоi влади, пiдприемств,

установ, органiзацiй (за погодженням з ix керiвниками), представникiв

iнстиryтiв |ромадянського суспiльства.

|I.2. Одерх<увати в установпеному .u*o"ooi"cTBo1a порядку iнформацiю,

документи i матЬрiали вiд державних органiв та. органiв мiсцевого

самоврядування, .riд.rр".r.ru, установ, органiзацiй Еезалежно вiд форм'
власностi та ik посадових осiб. , !!

11.з, Скликати наради для сприяння здiйсненню покJIадених на сектор

завдань.

|I.4 " Корйсryватися iнформацiйними базами даних державних органlв,

державною системою урядового ="'"rку та iншими технiчними засобами,
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|2. Сектор В установленому законодавством порядку та у межах

повноваженъ взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом

районноi державноi адмiнiстрацii, органами мiсцевого самоврядуваннrI,

iериторi€lJlьними органами MiHicTepcTB, iнших центрztпьних органiв виконавчоi

влади, а також пiдприсмствами, установами та органiзацiями з метою створення

умоВ для провадженш{ послiдовноТ та узгодженоТ дiяльностi щодо cTpoKiB,

перiодичностi одержання i передачi iнформацii, необхiдноi для н€шежного

BиK6HaHIUI покJIаДениХ на нього завдань та здiйснення запланованих заходiв.

13. Сектор очолюе завiдувач, який призначаеться на lrосаду i

звiльняеТься З посади керiвником апарату районноi державноI адмiнiстрацiТ

згiдно iз законодавством про державну службу за погодженням iз

департаментом з питань цивiльного захисту Львiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii.

|4. Завiдувач сектору:

|4.|. Здiйснюс керiвництво сектором, несе персон€tльну

вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяе
l.

створенню н€tлежних умов працl у сектор1.

|4.2. Подае на затвердженнlI головi районноТ державноТ адмiнiстрацii
положеннrI про сектор.

|4.3. Розробляе посадову iнструкцiю .onob"o.o спецiалiста сектору,

визначае його обов'язки.

|4.4. ГIлануе роботу сектору, вЕосить
шланiв роботи районноТ державноТ адмiнiстрацii.

пропозицiТ щодо формування

|4.5. Вживае заходiв до удоскон€lJIення органiзацii та пiДвиЩеНrrЯ

ефективностi роботи сектору.
'-.i 14.6. Звiтуе перед головоIо районноi державноi адмiнiстрацiТ ПРО

викоfiання покJIадених на сектор завдань та затверджених плаНiВ РОбОТИ.

t4.7. Може входити до скJIаду колегiТ районноТ державноi адмiнiстРаЦiТ.

14.8. Вносить пропозицii щоДо розгJutду на засlданнях колег11 ПиТанЬ,

що належать до компетенцiТ сектору, Tz розробляе проекти вiДповiДНИХ РiШеНЬ.

пропозицii засiданнях

|4.9. l\4oxce Ct,.l,i,l "лЧасТЬ У
самоврядування.

14.10. Представляе iнтереси сектору у взаемовiдносинах з iнШИМИ

структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii, територiалЬниМИ

органами MiHicTepcTB, iнших центрulJIъних органiв виконавчоi влади, органами

мiсцевого .urо"ръдування, пiдприсмствами, установами та органiзацiями - за

дор)л{енням керiвництва районноi державноI адмiнiстрацii.

14.11. Подас керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ

пропозицiТ щодо призначення на посаду та звiльненшI з посади у порядку,

передбаченому законодавством про державну службу, головного спецiалiста

. it,
засiдаЁнях органiв мiсцевого
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сектору, присвоснrrя йоIrту ранry державного службовця, його заохоченнlI та
притягнен}uI до дисциплiнарноТ вiдповiда_гrьностi.

|4.12. ПРОВОДИть особистий прийом |ромадян з питанъ, що нЕlJIежать до
повноважень сектору.

14.|З. ЗабеЗПечУе дотримання у ceKTopi правил внутрiшнього службового
розпорядку та виконавськоi дисциплiни.

|4.t4. Здiйснюе iншi повноваженшI, визначенi законом.

15. Граничну чисельнiсть, фо"д оплати працi працiвникiв сектору
визнача€ голова районноi державноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних
бюджетних призначенъ.

1б. Штатний розпис та кошторис сектору затверджус голова районноi
державноТ адмiнiстрацiТ.

(]
}


