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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РДЙОrШД ШРЖАВНА АДДНIСТРАlЦЯ

роз

Про розпоdiл функцiонu.ьнлlх
обов'жкiв Mictc керiвнuцmвом

р а йо нн oi d ер uс авн oi adMiHicmp а цii

Вiдповiдно до ст.1 18 Констиry$_Т Vкг{ни, ст.40 Закону Украiни 
''ПРО

мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>, у зв'язку iз набранням чинностi ЗаКОНОМ

Украiни вiд 09. LI.20t7 Ns 2190-VIII <Про вIIесення змiн до деяких законiв

УкраiЪи щодо ощремих питань цроходження державноi сlryжбп>:

1. Затвердити:

1.1. РозподiЛ функцiонапьних обов'язкiв мiж головою, першим

заступником та заступником голови рйонноi державноi адмiнiстрацii, що

додасться.

1.2. Взаемозамiщення повнов€Dкень керiвництва районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ, що додаеться.

'',. 2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

районFiрr державноi 4дмiнiстраIlii вiд 01.02.2018 Nь74/02-08/18 <Про розподiл

Ьу"*цiо"альних обов'язкiв мiж керiвництвом районноi державноТ

адмiнiстрацiЬ>.

3. Контроль за виконанням розпорядженнrI заJIиш€lю за собою,

Голова Христина ЗАМУЛА



ЗАТВЕРДДЕНО
РозпорядженнrI голови

райопноi державноТ адмiнiстрацii

Ъiд rtt cttooп;t^Я 2020року

\rs /il/ ol -J ll ,lлD

розподIл
фУпкчiональнПхобов'язкiвмilкголоВою'першимзасryпникомта

заdryпникомголовпрайонноiдерrкавноiаДмiпiстрачii

Голова районноi державноi адмiнiстрачii

очолюе районну державЕу адмiнiстрацiю, здiйснюе керiвництво ii

дiяльнiстю, несе вiдповiдапьнiсть за виконанЕя покладених на районну

;;;"""у адмiнiстрацiю завдань i за здiйсненЕя нею своiх повноважень,

представляе ршlонЕу державIry адмiнiстрацiю у вiдносинаr з iншими

органапdи виконавчоi влади та орlтч' мiсцевого СаI\dоврядування,

полiтичнимИ партiями, ЦРомадськими i релiгiйними. органiзацiями,

пiдприемствЕtми, установами та органiзацiями, ,ро*чд""ами й iншими особами

як в YrcpaiHi, так i за п межами,

органiзовУеробоryрйонноIдержавноiадмiнiстрацiiщодоВиконанняТа
дотримання "u ".p"ropiT руо"у положень Констиryцii Уrqраiни, законlв

украiни, ,,о.r*о" Ё.р*о""оi ради у*раiъи, aKTiB щ1l1ý:"i:*аiни, 
кабiнеry

MiHicTpiB украiни, iншry aKTiB центрапьних органiв виконавчоi влади,

забЬзпечення захисту прав 1 законних iHTepeciB громадян i держави,- - 

Ыанiзовуе .**u"o проектЬ 9:l:э л:злjо,;грам 
соцiаЛьНО-

економiчного розвитку району, ,rЪдч. iх на po"*i Ч::'i,РаДi, "PiЧ:"j{'
виконання бюджеry та схвапених р4дою цроцрам, звiryе перед нею Про 1Х

виконання.

IнформУеголоВУобпасноiдержавноiадмiнiстрыriiтанаселеннJIпро
суспiльно_полiтичне, Ьоцiал""о_"*о"Ъмiчне, ,*опо,iчнЪ_:,т:,,"ще в районi та

прО стаН виконанЕrI повновa)кень,, покJIаденю( на районну державну

адмiнiстРацiю' 
_!!'-^--^---;та п/\Е - энноi державноi

З метою сприянЕя здiйсненню повновarкенъ раи(

адмiнiстрацii створюе *o".yi"rar"""i, дорадчi ъа iншi допомiжнi органи,

сrryжби та Ko'icii, члени яких виконуютъ своi фУНКЦii На ГРОМаДСЪКИХ ЗаСаДаХ' а '

також ""r"uou"E 
йдu"о, функцii та персонапьний склпд,

мас право скасовувати накази керiвникiв структУРНИХ ПiДРОЗДiЛiВ

районноi д.р*ч""ОТ qдмiнiстрацii, що суперечать Конститучii Украiни та
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законам укратни, рiшенням Конституцiйного Суду Украiни, актам Пр",11,л:]:

Украiни, Кабiнету' йi"i.rрi"J*рчй, *:::!ств, iнших централъних органlв

виконавЧоi влади, голови обласноi державноi адмiнiстрацii, голови районноi

державноi адмiнiстрацii,

вiдповiдно до статей 10 та 11 закону украiни <про мiсцевi державн1

адмiнiстрацii) ;Й;"; та звiльняе з посад першою застУПНИi: ]i '_i:З:::::
голови, керiвника апарату рйоннот державноi адмiнiстрацii та керlвникlв

структурних .rЙо.дiоiв 
- 

рЪпонноi державноi адмiнiстрачii зi статусом

юридичних осiб гryблiчного црава,

Спрямовуе та координуе дiялънiстЬ засryпникiв гопови районноi

державноi адмiнiстрацii' 
Блпъб Dт,DI,II'яF - онноi державноТ

Вiдповiдно до законодавства визначае структуру pu":

адмiнiстрачii, створюе, p.op.oiroBye, ,,i*"iдЪ,уе- 
-cTpyKTypHi 

пiдроздiли

районноi державноi адмiнiстрацii,

Затверджуе положенIIЯ гtрО апарат та cTpyKTypHi пiдlоздiли районноТ

державноi 4дмiнiстрацii,

УклаДаетарозриВа€контракти."Зкерiвникамипiдприемств,УстаноВ,
органiзацiй, щО наJIежатЬ дО сфери управлiння районноi державноi

адмiнiстрацiT, або уповноважуе на це своiх засryпникiв,

Погоджуе у встановIIеному порядку призЕачення на п о сад1 
:1 ::л,:_"'т: ::"

з посад *"pi"""*i" "" 
пiдпорядкованих пiдприемств, установ та органlзацlи, що

IIаJIежать до сфери y,pu"n,",rя- op,u"b ""io"u""oi 
влади вищого р,jл"1_,y]'

керiвникiв у"Ыо",- ,riдrrр""r.r" i органiзацiй збройних сил та 1нших

вiйськовиХ формуванЪ Украiни, МiнiЪтерства внутрiшнiх справ Украiни,

Нацiонаrrьноi,полiцii,

...ЗдiйснюезагалЬнекерiвництвомобiлiзацiйноюпiДготовкоюта
теритgрiаJIьною обороною в рйонi,^-'---'; 

,_..л,,,-iо пqйrrттнr " лiнiстраЦii.
й.rуrru" розпорядником коштiв районноi державно1 адN

забезпечуе реаrriзацiю держазноi внутрiшньоi, iпформачiйноi, та

молодiжноi полiтики на територii району,

Видае, в межах cBoix повноваженъ, розпорядження, дае доруIення,

РозгляДаеЗВерненнягромаДян,проВоДитьособиtтийприйоМГроМаДян.

очолюе Колегiю рйонноi державноi адмiнiстрацii, координуе та

контролюе дiяльнiстЬ структурниХ "iдро,дiпi" 
рйонноi державноi

адмiнiстрацii. ,

ЗдiйснюеiншiфУнкцii,передбаченi.К9нститУuiеютаЗакон€ll\dиУкраiни,
актами Президента Украiн", кiоБ",у Mi"i;;; Украiни,,:p,*i: виконавчоi

ВлаДиВищогорiвня,Регламентомрайонноiдержавноiадмiнtс'граЦtt.



Здiйснюс керiвництво"

структурними пiдроздiлами

з

та апаратом районноi державноi

адмiнiстрацii.

Координуе дiяльнiсть:
.територiапьнихоргаrriвценТралЬнихорганiввиконавчоiвлqди;

.пiдроздiлiвЗбройню<СилУкраiни,розмiщенихнатериТорiiрайонУ;

- штабу територiапьноТ оборони району;

Забезпечу€ вза€модiю з:

- Бродiвським мillсрйонним вiддiлом СБУ у Львiвськiй областi;

- Кам'яНка-БузьКим вiддiЛом полiЦii Головного управлiння НацiонапьноТ

полiцii у ЛъвiвськiЙ областi;

- Радехiвсъкою мiсцевою прокуратурою ЛьвiвсъкоТ областi;

.Кам,янка.БУзькимрйоннимсУДомЛъвiвськоiобластi.

ЗагальнiфУнкчiопальнiпоВноВа}кенняПершогоЗасryпника
таЗасryппикаголоВирайонноiДер)I(aВноiадмiнiстраuii

ПершийзастУпниктазастУшникюловирайонi:lýlТЗноiадмiнiстрачii
забезпечують реапiзацiю rrой"о""" районноi о"р*1_:::: адмiнiстрацii у

вiдповiдНих напрЯмa1( дrялъностi, спрямовують, координуютъ та здiйснюють

оперативний контроль за дtялънiстtо вiдповiдних структурних пiдроздiлiв

районноi д.р*u""о^i qдмiнiстрацii, органiв виконавчоi влади щодо:

- пiдготовки та реа-пiзацii планiв роботи районноi державноi 4дмiнiстраuii;

- формування та виконанн,I районного бюджету;

; розробки гаJryзевих процрам;,-]"Ёl , . оцiнки стаЕу економiчного та соцiалъного
- контролю, анашзу та

розвитку рuйо"у у вiдповiдних сфера:<;

- виконання вимог попожень Констиryчii Украiни, законiв Украiни,

постаноВ Верховноi Ради V*pJi"", aKTiB Президента Украiни та Кабiнету

МiнiстрiвУкраi.ни,розпоряДженътаДорУIеНъгоJIоВиобласноiДерхаВно1
адмiнiстрацii;

.ВиконанняроЗпоряДженътаДоруIенъголоВирйонноiДержаВно1
адмiнiстрачii;

- пiдготовки проектiв докупrентiв, ,

Забезпёчують реалiзацiю повновахенъ районноi державЕоТ адмiнiстрачii У

вiдповiдних сферах щодо:

_ сприяЕня розвитку мiжнародного спiвробiтництва та мiжрегiонЕLIIьних

зв'язкiв, формуванню та ро."""*у^мiжнародних 
проектiв i програм;



- внесення в установленому
iноземнrоr iнвестицiй.
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порядку пропозицiй щодо з€ш)л{ення

Подаrотъ цропозицii до планiв роботи районноТ державноi адмiнiстрацii,

щоденно iнфорфотъ голову районноi державноi адмiнiстрацii про стан справ у

гапузях народного господар",;;; ;;lЙт_1-11lу::i..:;3: та проблемнi

питання дJIя узагutпъненЕr1 i пiдготовки вiдповiдних повiдомленъ головi обласноi

державноi aдмiнiстрацii.

забезпечують пiдготовку анаrriтичних, iнформацiйних та iнших матерiалiв

вiдповiднdдо .rо*адених на них обов'язкiв,

Вiдповiд?ють за пiдготовкУ питанъ дJIя розгJlяду на засiданнях Колегij

районноТ державноi адмiнiстрчцii, "чр*о-'- ,*ерiвниками 
органiв мiсцевого

самоврядуваннrI, пiдприемств, установ та органiзацiй району, _

,щаrоть доруIення керiвникаJ\,I струкlтlr 
",ор_::{]::",лР:ОННОi 

ДеРЖаВНОТ

адмiнiстрацii.ПогоДжУютъвiдlядженЕя.тавiдгryсткикерiвникч'.'рУ*f.ljТ
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрачii вiдповiдно до розподlJIу

функцiоналънlD( обов' язкiв,

забезпечують взаемодiю рйоннот державноi адмiнiстрацii з районною

Р4доЮ в процесi пiдготовки та прийняття вiдповiдних документiв,

БерУтъуIасТъУроботiрйонноТраДитаiТпостiйнихкомiсiйзпиТань'Що
наJIежать до сфери iх компетенцiт, а також у нарадa)( у виконкоN{а_I]:г"",

рад, у .асiданЙ сесiй мiсцевих рад, зборах громадян i трулових колективlв,

ВiдповiДаютЬ за квшriфiковане та свосчасне виконання вiдповiдними

структуРнимИ пiдроздiлаrrли раЙонноi o"pli":: алмiнiстрэчij, територiальними

органамИ центр€lJIЪних оргаIIiв викОнавчоi вJIади документiв органiв вищого

рiвня, розпоряДденЪ та доруIенЬ юловИ обласноi державноi адмiнiстрачii,

розпоряджень та дору{."" .ооо"" рйо"ноi державноi адмiнiстрацii, а також

iнших_,повноважень, передбачених чинним законодавством,
- -- 

Ь-"оияють органа}d мiсцевого самоврядуванЕrI у вирiшенлi 
.^,1т?:"

соцiальНо-еконоМiчногО розвиткУ територiй, змiцнення iх матерlаJIьно-

фiнансовоТ бази. , 
_

Розглядають звеРнеЕня громадян, цроводятъ особистий прийом громадян,

органiзоВУютьробоryкомiсiйвiДповiдноДопаакрiпленихстрУктУрних
пiдроздiлiв райЪнноi держав"оi' адri"iстраuii та напрямiв роботи,

ЗдiйснюютъiншiпоВноВа)кення'передбаченiчиннимзаконоДаВстВоМ.

ПершпйзастУпнПкгоЛоВпрайонноiо.п*ч""оiадмiнiстрачii

Виконуе обов'язКи головИ районноi державноi адмiнiстрацiТ на перiод

його вiдсугностi, координуе дiялiнiсть заступника голови, керiвника апараry,

керiвникiв структурних пiдро;Й рйонноi державноi адмiнiстрацii,



забезпечуе реалiзачiю на терпторii району державноi полiтики в

промисловостi, електроенергетики, нафтогазового

переробноi
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органiзоВУепоДанЕянарозгJIяДiзатверДжеНняр*-":1":,|аДоюзвiтiвпро
виконанНя програIчIи соцiально-економiчного розвитку на вiдповiдний piK у

TepMiH, визначений чинним законодавством,

забезпечуе розробленЕя проектiв щорiчнlоl процраI\d i прогнозiв соцiалъно_

економiЧногО fror"""*y райЪну, органiзачiю ix виконання, Координуе

реаlriзацiю СтрйегiI розвиrку Кам' янка-Бузького району,

Вносить в установJIеномУ порядкУ пропозицii щодо загцЕенЕя iноземних

iнвестицiйдJIярозВиткУтериторi-i"о..о.поДарсЬкогопотенцiалУрайонУ,
вестицiйноi дiяльностi,реryлювання 1HBecT"-*"i:::;;'' 

*.,*r,r,"* гiрничодобувноiБере ylacTb У розробленнi комппексних планlв

промисловост1, постачанЕя енергii, нафти та газу спокивачам, а також у

|b.poOrr.H'i та реагriзаuii .*одi" щодо роботи об'ектiв електроенергетики,

,uqrо.*о"оТ .а-rryзi, гiрничодобувноi промисповостi,

Сприяе здiйсненrпо заrодiв щодо Формуваннял ,"-"*""* УМоВ,

спрямованих на розвитоК ,u орйiзшriЮ мiжрегiОнаJIьногО i транскОрдонного

спiвробiтництва.

забезпечуе розроблення та реаliiзацiю спiльно з мiсцевими op,ully_"

виконавЧоi владИ, органаI\dи мiсцевого с€tмоврядування комплексних заходlв,

спрямованих на rопirr-."Ея туристrчrrоi дiяльностi утвердження позитивного

iмiджУ та погryJIяризацiЯ регiонУ як ч(ристисIноi дестинацii на територii УкраiЪи

та за iT межаrrли

здiйснюе контроль за проведенЕям робiт з газифiкацiт населених пунктlв,

забезпечуе координацiю i здiйсrпое КОIIТРОЛЪ За РеаJIiЗаЦiеЮ ПеРСПеКТИВНИХ

i поточних планiв розвитку житлово-коNtунальних пiдприемств,

забезпечуе проведеннrt монiторинry встаЕовJIення тарифiв на житлово-

KoйyHarrbHi посrryги

Снри". заIryченню пiдприсмств, установ та органiзачiй до )л{аст1 в

розвитку житлово-комунального господарства,

коорлиrце та конц)оJIюе рфоrу ? 
o9Ti*y,_:1Tp_Tyj переробки, утилiЗашii

таЗахороненняцромисловrос,побУтовliхйiншшсВlжоДlВ.

сприяс розвитку аграрноi гаlryзi в pйoHi, розробленню та впровадженню

експериМентаJIьнИх проекТlв, впроВадже"",о l i"рЪОН"uтво досягненъ науки i

передовID( технологiflу сферi агропромислового комплексу,

ВiдповiдаеЗафоршryванняДержаВнихцроДоВолЬЧихзапасiвЗерна'МоЛока'
м'яса, задоволення потреб населеннJI в iнших вид€D( продукцii рослинництва i

твариннИцтва 
*:fiтттl'^П,DqtrrI] вданих внаслiдок

Вживас заходiв щодо вiдшкодуваI*{,t збиткiв, за

порУшенняЗакоНоДаВстВапроохороНУнаВколиПIнЬогоприроДногосереДовиЩ?
пiдприсмствами, установами та органiзацiями,
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сприяе впровадженню нових екологiчно безпечних технологiй,

органiзовуе контролъ за санiтарним станом навколишнього природного

середовищq додержанням правил caHiTapHoi охорони,

забезпечуе розробленЕя прогнозiв розвитку мережi закладiв науки, освiти

та врD(уВанItЯ ik прИ пiдготовЦi програlrл соцiапьно-економiчного розвитку,

ЗабезпеЧуе реалiзаrдiЮ повнова)кень районноi державноТ адмiнiстрацii в

гаггузi освiтИ i 
"uy*", 

проектiв мiсцевю< iнiцiатив та питань щодо формування,

ефективною використ€lння коштiв районного бюджеry, спiвпрацю з

профiлъниЙи комiсiями рйонноI ради,

Забезпечу9 реа.пiзацiю повноважень рйонноi державноi адмiнiстрацii в

галузi охорони здоров'я.

забезпечуе розроблення прогнозiв розвитку мережi закладiв охорони

здоров' Я rrр" rriд*товцi црограм соцiапьно-економiчного розвитку,

вживае за<одiв щодо запобiгання iнфекцiйним захворюванням, епlдемlям

та iх лiквiдаlдii.

забезпечуе органiзацiю медичноi допомоги населенню, наданЕ,I в межах

повнова)кень пiльi i допомог, пов'язаних з охороною материнства i дитинства,

забезпечуе виконанЕя пл€lновlD( завдань з вiдбору гром4дян на строкову

вiйськову службу та вiйськову сJIужбу за контрактом,

Здiйснюе зu,(оди, пов'язанi з цивiльною обороною на територii районУ, У

тому числi в особливий перiод.

Здiйснюе контроль за техногенно-екологiчною безпекою, лiквiдацiею

наслiдкiВ надзвиrЙних ситУацiй, розробленням та реалiзацiею заходiв щодо

охорони навколишнього прцродного середовища,

'.КоордИнуе дiялЬнiстЬ аварiйнО-рятувалънID( сJryжб за мiсцем iх дислокацii

пiд чес} г_IрямуванЕя._до зоЕ "адr"r"чп"-, 
ситуацiй та пiд час лiквiдацii

надзви.iйнш( ситуацй.

ОрганiзОвуе робоry з лiквiдацii екологiчних наслiдкiв aBapiT, З€ЛJryп{ае до цlе1

роботи пiдприемства, установи та органiзацii незЕ}пежно вiд фор, власностi",

забезпечуе реаlliзачiю державноi полiтики в гаJryзi транспорту та зв'язку,

забезпечуе в межах компетеЕцii взаемодiю з 
"рu"3о"оронними 

органами,

очолюе консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи з

вiдповiдагlьних напрямiв, yr"op."i в облдержадмiнiстрацiT для сприянЕя

здiйсненню ii повнов€Dкень. Ё

Здiйснюе керiвництво:

- вiддiлом наданЕя адмiнiстративних посJryг

адмiнiстрацiТ;

районноi державноi
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- сектором економiчного та агропромислового розвитку районноi
державноi qдмiнiстрацii;

- сектором житлово-комун€rльного господарства, iнфраструктури,
енергетики та захисту довкiлля районноi державноi адмiнiстрацii;

- сектором освiти районноi державноi адмiнiстрацii;

- сектором з питань цивiльного зa>(исту, взаемодii з правоохоронними
органами, оборонноi, мобiлiзацiЙноi та режимно-секретноi роботи районноi
державноi адмiнiстрацii.

Координуе дiяльнiсть та взаемодiе з:

- КНП <<Кам'янка-Бузька централъна ршlонна лiкарня;

- КНП <,Щобротвiрська MicbKa лiкарнп>;

- КНП <<Новояричiвська районна лiкарня>;

- Бродiвським мiхсрайонним вiддiлом СБУ у Львiвськiй областi;

- народними депутатами Украiни, дегý/татапdи обласноi та мiсцевих рад,
керiвництвом Кам'янка-Бузъкоi районноТ рщи;

- Кам'янка-Брьким вiддiлом полiцii Головного управлiння Нацiона.пьноi
полiцii у Ьвiвськiй областi;

- Радехiвською мiсцевою прокуратурою Ьвiвсъкоi областi;

- Кам'янка-Бузьким районним судом bBiBcbKoi областi;

- Кам'янка-Бузьким районним вiйськовим KoMicapiaToM;

- Кам'янка-Бузьким дочiрнiм лiсогосподарським пiдприсмством ЛГП
<<Гаrrсiльлiс>>;,

- Кам'янка-Бузьким районним управлiнням Головного управлiння
.Ще!iжпродспоживслужби у Львiвсъкiй областi ;

-"}Вiдокремленим пiдlоздiлом <<Каrчr'янка-Бузька дистанцiя колiЬ>

державного територiально-гагryзевого об' еднання <<JЪBiBcbкa залiзниця> ;

- Червоноцрадським управпiнням Головного упраыliння ДФС, у
Львiвськiй областi;

- Червоноградським вiддiленням ПАТ <<Львiвгаэ*;

- Червоноградським вiддiленЕям ТОВ <<Ьвiвгаз збут>>;

- Кам'янка-Бузьким IКЦ ПрАТ <<Ьвiвобленерго);

- Кам'янка-Бузьким КЦ ТОВ <<Львiвенергозбут>>;

- Львiвсъким обласним контактним центром;

_ .щержавною екологiчною iнспекцiею у львiвськiй областi;

_ пiдприемствами енергетичноi та вугiльноi промисловостi;
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пiдцриемств€лми лiсового та мисливського господарства;
пiдприеМствамИ легкоi, переробноТ та харчовоТ промисловостi;

- вiйськовими формуванЕями, що дислоч/ються на територii району;
- банкiвськими установ€лми району;
- Каrrл'янка-Бузькою райспоживспiлкою;
- органiзацiсю роботодавцiв Кам'янка-Бузъкою району;
- Агенцiею регiоНапьного розвитку Кадл'янка-Бузького райоrту;
- Агенцiею розвитку м€lлою та середнього бiзнесу у Кам'янка-Бузькому

районi;

- товариствами мисливцiв i рибагlок.

ЗаступнИк голови рай9нноi державноI адмiнiстрацii
забезпечуе реалiзацiю державно[ полiтпки в галузях:
- фiнансово-бюджетноiсфери;
- мiстобудування, кагriта.rrьною будiвництва, органiзацii розроблення i

проведеннЯ експертизИ мiстобуДiвноi докуплентацiТ населених rryHKTiB
вiдповiдно до законодавства, держЕlвних норм i стандартiв та лiцензувu""" у
будiвельнiй дiяльностi;

- капiтаrrьного будiвництва, державних норм
в будiвельнiй дiяльностi;

.. - кульцФи, нацiонапьностей та релiгiй;
- "Фiзичноi кулътури та спорту;

*д

- Ь*оро"и об'ектiв культурноi спадщини;

- соцiального з€лхисту населення; .

, _ прав дитини;

- архiвноi справи. t'

Органiзовуе здiйснення контроJIю за дотриманням пiдприемствами,
установ€лми та органiзацiями незалежно вiд форми власностi зобов'язань щодо
платежiв до державного i мiсцевого бюджетiв, а також за встановленнrIм
вiдповiдно до законодавства мiсцевих податкiв, зббрiв та iнших обов'язкових
платежiв. 

l.

Забезпечуе скJIадання гФоекту раrlонного бюджеry та пiдготовку

i стандартiв та лiцензування

iнформацiТ про його виконання.
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ОРГаНiЗОВУе Подання на розгJIяд i затвердженЕя районною радою звiтiв про
виконання районного бюджету за вiдповiдний piK у TepMiH, визначений чинним
законодавством.

ВiДПОВiДае за загальЕу органiзшдiю та виконанЕя мiсцевих бюджетiв
району.

Сприяе роботi творчих спiлок, нацiонально-культурних товариств,
ОРГанiзацiЙ, фондiв, асоцiацiй, iнпптх цромадських органiзацiй, якi дiють у сферi
культури.

Сприяе здiйсненню земелъноi реформи в районi, розробленню та
впровадженню експерименталъних проектiв з цих питань.

Забезпечуе реалiзацiю повноважень районноi державноi адмiнiстрацiТ в
галузi реставрацii та використ€lння пам'яток apxiTeKrypк i мiстобудування,
п€Lлацово-паркових, паркових та iсторико-культурних ландшафтiв.

Вживас заходiв щодо використання земелъ вiдповiдно до чинного
законодавства Украihи.

Здiйснюе органiзацiю державного архiтектурно-будiвельного контролю за

дотриманням будiвельних норм вiдповiдно до законодавства.

надання працiвникам передбачених законодавством

Органiзовуе забезпечення додерж€лнЕя законодавства про пiльги.

Вживае заходiв щодо забезпеченIIя законностi, прав i свобод громадян у
частинi соцiшlьного за(исту населенЕя.

Органiзовуе контроль за вiдповiднiстю робочих мiсць нормативним aKT€IN,I

про охорону працi, проведення навчання, атестацiТ з питанъ охорони працi,
пiльг i компенсацiй,

прачi в ycTaнoB€lx тапов'язанIоt з. в€DкJIивими та шкiдливими )rмовами
органiзацiл< ycix форм власностi.

:,

Органiзовуе контроль за дотриманЕям законодавства про працю, зокрема

щодО "вa>(истУ законниХ праВ цромадян на праIцо, вiдпочинок, соцiаllьний
захист.

Органiзовуе в межах cBoix повновФкень роботу щодо забеЗПеЧеННЯ

наданнЯ жiнкаМ i чоловiкам рiвних прав i можливостей у полiтичному,
економiчному, культурному та соцiшlьному життi сустiльства.

i"

координуе робоry щодо розроблення та здiйснення заходiв з питань

соцiально-побутового та медичного обслуговування бiженцiв i депортованих
осiб, якi добрОвiльно поверт€Iються в регiони ik колишнього проживання.

ЗабезпеЧус розрОблення прогнозiв розвитку псережi закJIадlв соцl€шьного

захисту населення при пiдготовцi програм соцiально-економiчного розвитку.

забезпечуе виконання законодавства про пiлъги, встановлен1 для BeTepaHlB

вiйни та прирiвняних до них осiб, вiйськовос.гryжбовцiв, звiльнених з вiйськовоi

служби.
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ВiДпОвiдае за соцiа.гlьний зil(ист уrасникiв бойових дiй, членiв сiмей
Загиблих вiЙськовосlryжбовцiв, вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас та у
вiдставку.

Сприяе забезпеченню державних гаршrтiй у сферi црацi та оргЕtнiзацii ix
виконання.

Забезпечуе виконання з€lконодавства про црацю щодо мiнiмальних
гарантiй в оплатi працi, здiйснення монiторинry у сферi оплати працi.

Здiйснюе управлiння архiвною сщ)авою.

Забезпечуе реагliзацiю на територiТ райоrry державноТ полiтики з питань
соцiагrьного зa>исту дiтей, запобiгання дитячiй бездоглядностi та
оезпритульност1.

Забезпечуе реапiзацiю державноi полiтики у сферi фiзичноi культури i
спорту.

Очолюе консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи з
вiдповiдагlьних напрямiв, yTBopeHi в районнiй державнiй адмiнiстрацiТ для
сприянЕя здiйсненшо ii повновalкень.-,,

Здiйснюе керiвництво:

- управлiнням фiнансiв parloHHoi державноi адмiнiстрацiТ;

- управпiнням соцiа.гrъною зЕlхисту населенЕя районноi державноi
адмiнiстрацiТ;

- вiддiлом мiстобудування та архiтектури районноi державноТ
адмiнiстрацii;

- сектором культури, молодi та спорry palioHHoi держ€lвноi адмiнiстрацiI;

- архiвним вiддiлом районноi державноi адмiнiстрацiТ;
:.

- слryжбою у справас дiтей районноi державноi 4дмiнiстрацii.
ё

Координуе дiяльнiсть та взаемодiе з:

_ управлiнням .Щержавноi казначейськоI с.гrужби Украiни у KaM'iHKa-
Бузькому районi Львiвськоi областi; '

- Кам'яНка-БузьКим районним центром соцiальних сrryжб для сiм'i, дiтей
та молодi; i'

_ Червоноцрадським управлiнням Головного управлiння ДФС у
Львiвськiй областi;

- вiддiлом .ЩержгеокадастрУ у Кам'янка-Бузькому районi Головного

управлiння,Щержгеокадастру у Лъвiвсъкiй областi;

- Кам'яНка-БузьКим вiддiленням управлiнЕя виконавчоi дирекцiI Фонду

соцiалlьного стрЕлхування уlФаrhи у ьвiвськiй областi;
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- Кам'янка-Бузьким вiддiлом обсrryговування громадян (сервiсний центр)
Управлiння обслуговуванЕя громадян Головного управлiння Пенсiйного фо"ду
Украihи у Львiвськiй областi;

- Кам'янка-Бузькою районною фiлiею Львiвського обласного центру
зайнятостi;

- Головним управJIiнням Держпрацi у JЪвiвськiй областi;

- Ьвiвським обласним контактним центром;

- Захiдним мiхсрегiонапьним управлiнням MiHicTepcTBa юстицiI (м.Львiв);

- Львiвською обласною органiзацiею Товариотва Червоного Хреста
Украihи;

- будiвельними та ремонтно-будiвельними органiзацiя_ми району;
- фiзкультурно-спортивними органiзацiями, радаJчrи, фондами, т&

комiсiями району;

- Кам'янка-Бузькою районною Асоцiацiею iнвагriдiв

- Кам'янка-Бузьким сектором фiлii ,ЩУ <Щентр пробацiЬ> у Львiвськiй
областi.
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ЗАТВЕРД{(EНО
РозпорядженЕя голови

рйонноi держ€lвноi адмiнiстрацii
вiд /ц 2020 року

\rs lft /о r -jl f rа

взА€мозАмIщЕнIlя
повноважень керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii

лъ
з/п

Посада Хто замiщае

1 Голова рйонноi державноТ
адмiнiстрацii

Перший заступник голови

районноi державноI адмiнiстрацiТ

2. Перший заступник голови

районноi державноi адмiнiстрацii
Засryпник голови районноi
державноi адмiнiстрацii

3. Заступник голови районноi
державноТ адмiнiстрацii

Перший заступник голови

районноi державноI адмiнiстрацiТ


