a

розпорядItЕння

голови вIльшАнськоi рАЙонноi дЕрiкАвноi ммlнIстрАцli
кlровогрАаськоi оБлАстI
вiд"17,

20I

] року

N9 157-р
смт Вi"lьпIаЕка

Про затверджеrrня ПоложеЕня rцю вiддiл
оргаrriзацi й Ho-i нформацi йноТ дiял ьноgгi
та комунiкацii з громадськiстю апараry
районноi державЕоi ад{iнiстрацii

Вiдповiдно до Закону Укра:iЪи <<IIр йсцевi державнi адмiнiстрацii>,
розпоряджень юлови Кiрвоградськоi обласноi державяоi адмiнiстрцii вiд

dlpo затвердження Положення про управлiння
комунiкацiй з громадськiстю Кiровоградськоi бласноi державноii
адмiпiстрацЬ, вiд 1б листопада 2012 року Nо 707-р (dlpo затвердження
1

5 листопада 20 l 2 року }t9 б99-р

Положення rrpo управлiшrя iнформацiйноi дiяльностi Кiровогралськоi обласноi
державноТ 4дмiнiстрачiТ>. розпорядження гOловп раЙонноТ державноi
адмiнiстрацiТ вiд 02 бере,зня 2017 року Nэ 43-р <dlp впорядкуванЕя стусгури
апарату райоЕIrоi лержавпоi адмiнiстрацii>:

l.

Затвердrпr Положення про вiддiл органiзацiftrо,iнформацiйноi
дiяльностi та комунiкацii з громадськiсrю апараry районноТ деряrаввоТ
алмiнiстрацiТ (лоласгься).

2. Визпати т:lким. що в,грат}iло чинлiсть розпорядкення голови районлоТ
державпоi адмiвiстрацii вiд 01 серпня 20lб року Nо l59-p <<flpo затвердження
Положеrтпя про сектор iнtфрмацiйноi дiялъностi
комунiкацiй з
громадськiсгю апарry районноТ державноТ ашrriнiстрачiТ>.

та

Когrроrь за виконаняям даноm розпорядкення покласти на керЬника
апараry районноi деркавноi адмiнiсграчii Куцарву О.В.
3.

Першrrй заступпнк г(мовц
рзf, oHHoi

дер:мввоi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядкення юлови
Вiльшаrrськоi райоrшоi
державноi адмiнiстрацii
l7 лпrrпя 20l7 Nэ 157-р

ПОЛОЖЕНЕЯ

про вiддiл органiзацiйно-iнtфрмацiйноi дiя.lьноgri та комунiкацiй з
громадськiстю апараry ВЬшанськоi райоrтпоi державноi адмiнiстрацii

L ЗАГАЛЬЕIПОЛОЖЕННЯ
органiоацiйно-iнформацiйвоI дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю апараry BbrrraяcbKoТ районяоi державцоi а,ц,лiпiстрацii (далi вiддiл) е струкгурш{м пiдроздiлом апараry Вiльшанськоi районноi державноТ
адмiнiстрацii який утворrоеться юловою райокноТ державпоi 4дr.riнiстрацii-

1. Вiддiл

2. Вiддiл очоJlк)е начаJьIIик, який пiдпорядковусгься юловi районноI

дерясавноi адмiнiстрацii та керiвнику апарату рйошrоi деркавноi адмiнiстрацii.
.Що складl вiддiлу входять юловнхй спецiалiст та дерlкавнi ресстраюри (з
питань речових прав на fiерухоме майЕо та юридичню( осiб, фiзпчrтих осiб пiдприемцiв та громадсьlо.rх формуваш,).

3. У своiй дiяlъносгi вiддiл керусться Копстиryцiсю Украiнл, Закопом
Украiни <Про мiсцевi державнi адмiпiстрацiiЬ та irтшпмп закон:lми Украi'пи,

постановаiди BepxoBHoi Ради YKpai'HH, указамл i розпоряджешrями Президента
Украihи, постановiлми i рюзпоряджепняrrя Кабiпету MiнicTpb УкраiЪи, органiв
виконавчоi владп вищого рiвня, розпорядженнями I0лови райоЕIrоi державноi
адмiнiстрацii та цбц Положенвям.

п. зАвдАння

вIдд.'Iу

Основним завданням вiддilry оргапiзацiйяеiнформацiйноi дiя.lьностi та
коtчтуriкацiй з громадськiстю апараry райоlтноi деркавноi адrдiнiсграцii е:
I. З rиr*aHb комунiкацiй з громqдськiсrrо:

1) створеЕIrя наяехниr( умов дJIя дiя.lьпостi iнститугiв громадянського
суспiльства в районi, учасгi громадськосгi у форr"ryваннi та реалiзацiТ дерхавноi
та регiональноi полiтикr.r;

2)

впровqдкення фекгивних мехшliзмiв колryпiкацй мiж районною
державною 4дмiнiстрацiею та iнстятугами Iромадл{ською суспiльства;
3) анмiз та прогнозувавня суспiльно-лолiтичrrrл< щюцесiв в райопi;
5) проведеяня консультацiй з громадськiстlо з IIитllпъ фрмlъашrя та
реа:Iiзацii державноi полiтнки;
б) сприяtшя мiсцевrrм органам впконавчоi вrrади у забезпеченнi взаемодiТ
з полlтиtlнимп партlями та громадськими оргаmзацrямtr.
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2. З питань iяформацiйноi дiялъ,носгi:
l) поширення iнrфрмацii про дiяльнiсть paйorrrroi державноi

адмЬiстрацii

та 'ti струrqрпих пiдроздiлЬ через засби MacoBoi iнrфрмшlii та мережу
IHTepHeT;

2) сприяння реалiзацii констиццiйноm права громадян на свободу слова
та безпереrrrкодпiй дйльностi засобЬ MacoBoi iпtфрмацii;
3) учасгь формуваннi та реалiзацii державноi полiтикл сферi
iнформацii
видавничоi спрiши з метою повнiшого задоволення по,треби
населення вiдповiдноi територii в iвtфрмацiйшiй та видавничiй продукцii;
4) здiйсненrrя заходiв щодо розвитку iпrфрмацiйного просюру та
iнформацiйноТ iнфрасrрукryри на терrлюрii району.

i

у

у

3. З rпrrань у сферi мiжнацiона:ьнrо< та мiжконфесiйних вiдносин:

1) ралiзацЬ державноi тlолiтиrс.r у сферi мiжвацiонiмьяlл( вiдносия,
сприяння консолiдацii та розвrгковi yKpaiHcbKoi нацii забезпеченяя лрав
нацiона:rьrтих менцIин та пр:rм громадян на свобоry свiюглядl i
вilюсповiдання;

2)

спрпяння гармонiзацii мiжпацiональних вiдносин, збереженню i
розвитку егнiтrоТ самобl,пrостi нацiонапьпrх менuIин, а також задоволеЕню
нацiонально-кульцrрнrrх потреб украi'шrЬ, якi цюживають за можаirи Украilтя,
змiцнеlrrrю ii зв'язкiв з УкраiЬою;
3) сприяння врмонiзачii мiясtонфесiйЕIrх вiдноспн;
4) збезпечення дOтриманЕя з:жонодааства щодо прав нацiональнrлr
мелrпп.tн, свободи свiтоглядl i вiросповiданяя.
4. З гrrггаяь органiзаriйноТ дiяльяосгi:

l)

органiзацiйне, аналiтичне, iпtфрмацiйне забезпечення дiяrьностi

апараry районпоТ державноi адмiпiстрацii;
2) здiйснення контроJIю з:l виконаRяям мiсцевимл орmнами впконавчоi
владя. гOловами 1? вцконавчими комiтgгаrrrи мiсцевж рал в частинi
деJIеmвашr( Iм повноважеЕь виконавчоi вл4щ.r, Констиryцii Украiни, законiв
YKpai'I r, указiв i розпорядr<ень Президеrтта Украiни, пост:lЕов Кабiнчгу
MiHicTpiB Украi'ни, розпоряджепь юлови районноi державноi адмiнiстрацii з
гrггань, що вi,щtосяться до йою компетенцiТ;
3) здiйсяення пiдruювки матерiалiв (ловiдок, щюекгiв посr-аrов, проекгiв
розпоряджеIrь юлови райоIrноТ державно1 адмiнiстрацii) яа засiдшrня колегii
районноi державноi адчriпiстрацii, вiдrесешrх до коl*пIетенцii вiддi.щr;
4) аншiз дiя;rьностi струrгурних пiдроздiлiв районяоТ державвоI
адмiпiстрацii;

i меюдичноi допомогп апарату, струкryрним
пiдlоздiлам районноТ дерr<авноТ адмiнiстрацii, а також органам мiсцевою
5) надаrня праrгичноI

сirмовряд/кrння у злiйспепнi лелеювалю< Тм повяовакень виконавчоi влади;
6) вивчення. )вilгальнення та похrирення досвi.ry дiяJьностi алараry,
струсг)?п}iх пiдроздЫв районноТ державноi а"цriнiстрацii, органiв мiсцеволо
са\.rоврядМЕня, вЕесення прпозпцiй щодо пiдвищення ефкгивностi
роботи;
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з

7) РОЗглЯд ввесепих

апапатyrr.

де!ж€вЕоi*.й""ой1ЪiЖ_}i;УJУ"ЖЬffifl-Ж,:ЖiJ:

питalнь, що наJIежать до кошgrенцiI
вiддi.,ry, пiдгоюЬка-впсновкiв
щодо Rих,
подаlrля ix керЬництву;

__.,__Р_tlз у вирiшtllпi питань цроведешIя виборiв i референд,ъ.riв та
а,цirшсlративно-територiаrrьноm
усцlою у ,"**, ,rna"u""* законодавством;
9) забсзпечеrтня взаемодii
,Ьц"""*
вrrади та
органiв мiсцевого с!!мовряд/ваяIrя;
l0) пiдтvговка проектiв
розпоряджень та дор)леfiь rOловх районноТ
_.
державноТ 4дмiяiеграцii з гrитакь, що належатъ
до компегенцiТ вiддiлу;
1 l ) пiдrоmвка планiв
роботл районн"Т дЙ*поi

ЙЬо

;;;;;;*."*roi
Й]i"rрчШТ

5, З шпаrrь державноi
реестрацii:

l)

_.Забезпечення реалiзацiТ держаы{оi полiтики
ре€страIцi речов}r( прав па нер)aхоме майно, юридrчних
пiдприсмцiв i грома,дськж
фрлryваяь.

у

сферi державноi
biO, Еiзичпих ocib

2) Ведення flержавного ре€с]ру
речових прав на нер).хоме майIrо та
державною ресстру юрхдпчних осiб,
Р*
фiзl.rчнп< o"iO - .riдrрrп"rцiu ,а
rромадсьtоt
фрмувань.

1,

ш.ФиftцdвlдItлу

З rштань комJrнiкацiй з грома,цськiстrо:
аназriзуе та пропrозуе
суспiльно-полiтrrчrrпх

l)

розвиток

rffil'#Ж'JfrНr;}:tr,

чдri"l"rр#г

прцесiв в
к-i*i;Б "йi**т полi,ьс. .оryс
та подае вiдповiдпi
пропозицii юлЙi

районноi державноТ
2) забезлеryе взаемодЬ
райолноi дерлкавrrоi ацмiнiстрацii з полiтичrтими
партiяr.rИ та -tромадськимИ оргаmзацiям'
з пптань, що яzцежать до його
компетенцii;

3) аяалiзус дiяльнiстъ

.оry-

орооо.,пцi,

*.^.

;;J;rЖ"НHi1irЖЖ;;Т.":fr;Нi;;
- ----'.-"'

соцlаJыI(Fекономiчнлх rmraHb

r

району;

пiлгmовку

-

; Йведешrя

разом з iншими струкtурнимrl
районноi державяоi адмiнiстрацiТ консультаfr-" .ро"з,ц"u.i"rю
акtуальниХ питань суспiльнОm х@ття,
щодо u-"*b роaЫ"-ra* проблем "i
визначення перпекгиs розвитку
а
рйону, також стосо""Ъ-iй" rrrr.*u;
5) узагальнюе висновки, .rро.rо.Йlii
*i'iадiйцшпл пй час
консу_льтацiй. з громадськiсrю,
громадськоi
д/мки_пц час прийrrяггя рiшеь мiсцевями оргаяами
"rrро""внкоЙчоТ
вла,ди;
. б) здiйснюс оргаяiзацiйньлравове та матерiапrьно-технiчне забезпечеifiя
О
р4ци
Р_ jl:bKoT
"ри раПоннiа дфж-"i
/, здиснюс
монimриffг
проведеняя мпрнж зiбрй, оргаяiзову€
в
УСТаНОМеНОМУ Порядку рzlзом з lвtrIими струrгурнлми
пiдроздiламп районноi
державноТ ад{iЕiстрацii розгляд вимог
1часЙкiв Ъ**u""й йШ
;"qорrу"

_,__ллО],_i19:"Уе
пцроздlлами

__

у:a:,rr"

*1Ti

пр

ре.зультаrи;.

- *уй""*,

ЙrЙ;r""

rи'Ыi"Б*ц

-
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8) вживае в межах cBoei компетеrщii заходiв для заftзпеченяя раrriзацii
права громадян брати участь в управ-lliляi державlпл"rи сшравами та задоволення
ik потреби в iнформацii;
2. З гrитаяъ iнформацiйноТ дiяльностi:

l)

бере уасгь у пiдютовцi MaTepiMiB для засобiв масовоi iнlфрмаlii з
IlиTaHb, що HaJlФKaTb до йою компетенцii а також спрхяе li поширенЕю;
2) аналiзуе олрилюдненi в засюбж масовоi iнформацiТ MaTepialrи з пшгань,
що нztлежать до його компетеrтцii юryе разi необхiдностi вi,цrовiдli
роз'яснеrтня або спростуваI {я;
3) сприяе реалiзацii державпоi полiтикr у сферi iнформацii i видаы*rчоi
справи з метою забезпечеrтня достуIrу громадян до iяформацii', повнiшого
задоволення пOIреби населення в iпlфрмафйнiй та видавrтпчiй прдукцii;
4) сприяе безперешколнiй дiяльностi засобiв MacoBoi iнrфрмацii та
угвердженню свободи слова;
5) проводить монimрияг дотриманIrя засобамя масовоТ iнформацil та
суб'екгами видавничоi справп закоподавства з пЕтань, що налехать до йоm
компетенцii;
б) BrruBae у межах cBoix повноважеяь заходи щодо забqiпечепня розвIfпq/
i фунщiонувапня yKpaТHcbKoi мови у сфрi iнtфрмацii та видаввичоi справи;

у

проводить анщriз та узаftшьнк)€ iнформацiю про сиryацiю в
iнформачiйному просторi району rrrляхом монiторинлу iятернег-ресурсiв,

7)

мiсцевшх засобi в масовоI iнформапiI;
8) гоryе в межах cBoik повновrDкень iнформщiйно-аналiттчнi матерiали
до брифitтгiв, прес-конrРерепцiй, засйанъ ?r круrлим сmлом, що проводяться в
районнiй державнiй адмiнiстрацiil
9) надае мiсцевим засоба-м масовоi iнrфрмацii, сфЪш"ам видашrичоТ

справи Bcix

фрм шасностi

меюдичЕу, органiзацiйну, прzжтичну та

консультацiйлrу допомоry з пIrTaHb, що належать до йоm компgrенцii;

l0)

спрпяе впсвiтленrпо засбамп MacoBoi iпrфрмацii дiяльностi
Верховноi Радr Укра'itтп, Президента Украi:ни, КабЬету MiHicTpb УкраiЕи,

цеflраJIьних та мiсчевих органiв вш(онавчоi влади;
l l ) забезпечуе iнtфрмацiйяе Еаповнення офiфfuоТ cTopiHKrr IHTepHeT
райоtшоi державноi адмiпiстрщiI та опрЕIподrення в IHTepHeT iнфрмацii про
суспiльньполiтячний, софаrrьно.економiчний, кульryрний, наlтово,технiчяий
розвиток рйояу;
12) вносить прпозпцii щодо вiдзначення держ:rвними я:люродами
Украiнп представникiв iнфрмацiйноТ сферп та громадськостi.
3. З rштань у сферi мiжнацiональних та мiжконфесiftrих вiдносин:

l)

вивчае та аналiзуе тевденцii етнонацiональною та етIrокультурного
розвитку райоry, розробляе псrюsнi та довпOстроковi пропrози розвlтлry
мiжяацiонаrrьнrтх та мiжконфесiйrтих вiдlосян;
2) координу€ взасмодiю мiсцевю< оргшliв викояавчоi в.лади та органiв
мiсцевоm ёамовряд/вання
питань мiжнацiопальних та мiжконrРесiйнrтх
вiдносин;

з
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3)

коIrгроrпое дотримаЕIrя закоЕодавства щодо прав яацiоназlьних
свобЪди свiтоглядr i вiросповiдання та про рлiгiйнi органiзаrrii,

"""-"ц
узагаJьнюе

практику його застосування;
4) вив.rае релiгiйну сиryацiю та процеси, що вiдбуваються у релiгiйному
середовrrщi, готуе i подае вiдповiднi iнtьормацiйнi матерiазrи яа рзгляд mлови
рЙонноi дерхавноi адrлiнiстрацii та управrril+rя комунiкацiй з цюм4дськiстю
Кiровогралськоi бласноi державноi ад,riнiстрацii;
5) вживас у межах cBoei компсrенцii заходiв щодо запобiгаrrвя проявам
воржнечi в райоЕу;
розпаrrюваrтня мiжегнiчпоi, расовоi та рлiгiйноi
6) надае меmдпчч/ допомоry мiсцевим органаI\{ виконавчоi в;rади та
оргаrrам йсцевою самовряд/вiмпя з ImTzlHb з:tстосувirпrя законодавства щодо
aчб"rо""",rrо прав нацiовшьних меншиIl, свобод,r свiтоглядl i вiросповiдання
органiзацii;
m про
' z)реlIiгiйнi
вжяrае вйповiдно до cBoci ко}rпеrcЕцii заходiв щодо запобiгання
винцкяеtlню мilкетнiчrп* та мiжконr}есiйrrях конфлiкгiв;
8) здiйсшос у межах cBoei компетенцii заходи з реалiзацii европейськоi
харгii ргiонаrrьнпх мов або мов менrrlин, к(юрд}rЕу€ дiяльнiсть, пов'язану з
виконанням впмог iT положень, подm юловi районноi державноi адмiнiс"трацii
та управлirrrло комунiкацй з громадськiстю Кровоrрадськоi обласноi
державноi адмiнiсграцii вiдповiдну iнtDормацiю;

-

полереднiй розгляд поданих Еа реестраIlю cTaT}TrB
(положеFь) релiгiйrнш< громад. а також змiн iдоповнеь до пrо<- перевiряс Тх
вiдповiдпiсгь чпrному законодавству та подае пропозицii юловi рйоIпоТ

9) здiйснюе

державноi адлiнiстрацii-

4. З тпrrань органiзщiйt{оi роботи:

l)

первiряе стан виконання струкгурнлми пiдроздiлами райоIrцоi
дерхазноi аддriы"rрчцii оргаrами мiсцевоm самовряд/ванЕя в частинi

д"п"-*оо" iM
Украiпи, акгiв i

повцоважепь оргапiв виконавчоi вrrадд положеяь законiв
доруrепЬ Президеrrrа Украiпи, КабiugгУ MiHicTpiB Украiни,
цеЕтраJьниr( органiв виконавчоТ ыrаци, розпорядкень i доруrень юлови
обласноi, районнот державноi ад.liнiсграцii у lrЕтаннл(l що паJежать до йою
компgгенцii;
2) бере y^lacTb у роботi консу.rьтативFих, дора,дчю( m iнrrпrх допомiжtlлх
органiв, угвореrrих головою районноi державноi адмiнigrрацii;
3) аналiзус рiшеrrrrя органiв мiсцевого СаIt оврядrвання в частинi
делеюванлх Тм повнова]кевь орIаяЬ виконавчоТ владл;
4) rwтуе аrшriтичнi та iнt}ормацiйно-довiдковi MaTepia,lм для голов}l
апараry районноi
районнdi державноi адмiнiстрацii, йою застуrптпкiв, керiвrтпка
державноi адмiнiстрацii з lштань що Itалежать до компетенцii вiддiлу;
5) розробляе та flода€ в установленому порядý/ пропd}пцii з mл,тань
вдосконалепЕЯ робоги апараry та grрукryрнпх пiдроздiлiв райопноi державноi
адмiнiстрацii;
6) сtворюе Imzrп ocHoBHIrx заходiв та форми його проведення в районнiй
держазнй адrriнiстрацiТ;
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7) гоryе аналiтпчнi та iнформацiйно-довiдковi матерiали про перелiк
питань до розгляд/ на засiданнi колегii i на cecii районяоi р4ци та лро

проведеIrня засiдання колегii районпоТ державноi адrлiнiсграцii i проведення
cecii райокrоi ради;
8) веде протокоrrи наради у rюлови районноТ державноТ адмiнiстрацii,
першоm з:rсIушlика к)лови, засl)дtника голови та кфвника апараry районноI
дерхавноi адмйiстрацii зусlрiчей з тромадянами сiл рйону;
9) здiйсшос органiзацilо коtпрJIю за здiйснепtrям орmнами мiсцевою
самовряд/ванtlя делеюванлD( повноважень мiсцевrо< оргаяiв виконавчоТ влади;
10) здiйснюе пiдгоmвку матерiалiв (довiдкr.I, проекти посfirнов, проекги
розпоряджеяь mлови районноi державноi адмitliстрацii) на засiдаrrrrя колегii
при головi районноТ державноi 4д,riнiстрацii, вiдлесенлх до комлgгенфi вiддi.гlу;
l l) гоryе проеклr розпоряджеIrь та дор)лlень юловп районноi державноi
адмiнiстрацiI з тпrrань, що нл!ежать до компегенцii вiддiлу;
12) одержуе, BrкopиcToвyс, узагаJьIIюq зберiгае iнфрмацiю про
дiя.lьнiсть мiсцевlл< opTaHiB державноТ вякоrrавчоТ вJIа,ц{ та органiв мiсцевоrо
самовряд/ваяня у питанн_ш<, що вiдносяrъся до йоm компсгенцii;
lЗ) розглядде за дорJленяям mлови районноi державIiоi ад,.liнiстрацi!

йою

засryпrтикiв, KepiBHrrKa апарату райоrrноi державноi адмiнiстрацii
звернеЕЕЯ народнlD( депугатiВ Украiни, детrугатiв мiсцевих рад, громацян,

усганов i орrанiзацiй;
14) спЬпо з з:rпuьнЕм Bi4\i цом органiзовус пi.шоmвку до засйанrrя
колегi1 районноi державноТ адмiнiстрацiТ.

У сферi державпоi рссграцii

прв на нер).хоме майно:
l) забезпечуе проведеяня дерхавноI рсстрацii речовlо< прав на н€рJaхоме
майло вiдповiдно до Ъконiв Украi'ни;
2) забезпечуе ведеrrня !ержавного реестру tЕчових прав Ira Hep).J(oMe
5.

речовш<

майно;
3) забезпечуе кlяття та облiк безхазяftrою Еерухомок) Mafora вiдповiдно
до Закону;
4) забезпечуе пряйом та вr.rдаry документiв, пов'язаtтlоt з проведеЕням
дерr<азноi реестрачii речовIr( прав Im нер)aхоме Maforo, взяттям та облiк
безхазяйяого Еер)iхомою майна, н4даrня вiдомостей з ,Щержавпою реестру
прав;
5). вс-rановлrос вiдловiднiсть заявленlо( прав подаrпо< докуl,,tептiв
вимоп}м заководавства, а тако)r вiдсупriсть суперечностей мiж заявленимл та
вже заре€стровапими речовпми првамп на Еер).хоме маfu{о та ix обтяженrrями;
6) забезпечуе формуваrrня та ведепня рееqrрацiйнrп справ-

i

б. У сфрi

деряtaвноi реестрацii юридrт.Iних осiб, фiзичrтих осiбпiдприемцiв та громадських фрмумнь:
1) забезпечус державrrу реестрацiю та проведення iпlllлх ресстрачiйних
дiй щодо юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприемцiв та громадських
фрмувань Ёiдповiдно до Закону;

1

2) забезпечус ведення €диного державною ресстру юридr,пrrr( осiб,

фiзичних осiGпiдприемцiв та громадсьrс.ж lфрлryшть;
3) збезпечуе прийом та вилачу докlиентiв, поСязаrтш< з проведенням
державноi реестрачii та iнпrшr реестрацiйнлх дiй щодо юриди,ллю< осiб,
фiзlгчrrпх осiб-пiдприемцiв та rромадських форт"тувань, яадання вiдомостей з
единого державною ре€стру.
4) перевiряе доч/м€вти на наявнiсть пiдстав дrя зулиненЕя рзгляд/
доryмеlтгiв або дlя вiдмови юри.щтrпм особам, фiзичним особам-пiдприемuям
та громадським lфрьryванlrям у державнй реестрацii;
5) забезпечуе ведеЕIrя реестуацiйних справ7- Розглядае зверЕенItя громацян, пiдлрисмсгв, установ та органiзацiй з
пrтаяь, що належать до його компе,генцiТ.
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Орrаяiзовуе пi.щютовку проекгiв розпоряддень mлови районпоi

державноi адмiнiстрачii з тшгань, що налех(ать до компсrенцii вiддi;ry.

9 Розробляе номенкJIатуру справ та подае на затвердкення до загапьноm

вiддiry.

Надае метод{чЕу i пракпrчrrу доломоry iншим струкгурним
пiдрздiлам районноi державвоi адмiнiсграчii з пrrтань що нщrехать до

!0

компегенцii вiддirry.
1

1.

Виконуе iншi функцir, що вrтпrплвасrгь з покпаденID( на ньоI0 з:tвдань.

ш.прАвАвiддUIу
Вiллiл мас право:
l) за.lryчати спефа;riсгiв iнлlих пiдроздiлiв райоrтноi державноi
aд,riHicTparii', пiдпрпемств, усгапов i органiзацiй, об'сднань громадян (за
поюдженням з Тх керiвнпками), а також вчеlтпх i фахiвцiв на доmвiрнiй ocHoBi
дпя розгляд/ питань, що нarлежать до його компстенцiii;
2) одержувати в успlновлепому порядку вiд iяпrпх пiдроздiлiв райоЕноi
державноТ адмiпiстрацiТ, органiв мiсцевого саIrrовряд/ван}lя, пiдприемств,
установ, органiзацiй iнфрмацiю, доц,t{епти, iпшi матерiали, а вiд мiсцевих
оргавiв державноТ сrатистики - безоплатно статистичяi даЕi, Ееобхiднi дIя
виконанItя локладених на нюго аавдяЕь;
3) брати участь у засiдаr+rях колегiй, парадах, що провомгься в
струкцryнш< пiдюздiлах районrrоi державноТ qдliнiстрацii;
4) подавати в установлеЕому порядку пропозицii керiвництву районноi
дер)савноi адмiнiстрацii з rиташь, цо ЕаIежать до компетеgцiТ вiддiry;
5) використовуватн систему зв'язку i комунiкацiй, що iснують в районнiй
державнiй адмiнiстрацii;
6) скrпжатv в установленому оорядку нарадя, органiзовумти семiнари з
rrиTaнb, що налехать до його компgгенфi.
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Y. ОРГАНIЗЛЩЯ РОБОТИ ВIЛДJIУ

l. Струкryра i

цrтатний розлис вiддi.lry визначаються головою районноi
державяоi адмiнiстрацii пiд час затвердкеlшrя загапьноТ струкrурл та фондr
отшати працi працiвникiв райоrrноi державноi адмiнiстрацii.

ВМiл

вffiлу, який

прIвначаеться на посаду i
звiльпяgгьоя
посади юловою райоIrпdi деря(авноi адмiнiстрацii за
поmдженням з обласною державною адмiнiстрацiсю.
Працiвrrики вiллirry прrrзначаоться на посад4 звiльн-лоться з посад
rOловою районноi державноi адмiнiстрацii в yclarroBrleнoмy порядrry.

2.

з

очоJIюе начальник

i

3. }Ia посаry ЕачалыIика вiддfury тцllтзначаеrься особа, яка вiдповiдас

вимогам, встановленим Законом Украihи (dlpo державпу службр}.
4. }Iачальник вiддi;ry:

l) предсrавляе вiддiл у rrггапнях його дiяльяостi, здiйснrое безпосередне

керiвницгво та органiзовус робсrrу вlддilту, нRсе персонzrьву вiдловiдальнiсть
за виконання покJIадеrтих яа вiддй завдань i функцiй;
2) rшанус робоry вiддirгу i забезпечуе виконанвя затверлжевrх планiв;
3) проводить анаriз результатiв pбorT вiддiпу i вживас заходiв щодо
пiдвищеrшя ефекпtвностi дiяльностi вiддiлу;
4) мбезпечус дотрпманля лрацiвниками вiллi.пу труловоТ Tа виконавськоi
дисцпrиirrи;
5) забезпеryс взаемодiю вiддirry iз стукryряими пiдlюздiлами районноi
пrrгань, вiднесених до
державноi алмiяiстрачii, спецiалiстами апараry
компегенцii вiддirry;
б) iнlфрмуе керiвпицтво районноi державно;i адrrilriстрацii про виконання
пок.ладеrтrх на вiддiл обов'язкiв;
7) виконус irTmi обов'язlол покладенi на пъою головою районноi
керiвником апарату районноi дерr(авноi
державноi адиiнiсграцii
адмiнiстрацii, а також iнлrими застlrпrтиками mлови райоIfl{оТ державноi
адrriнiстрацii.

з

та

lia

перiод вiдсугностi начапьника вlддiJIу у зв'язку з вiдпусткою,
довrютермiновим вiдряджеrтням, хворобою тощо йоm обов'язки покJIадаються
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на головноп) спецiалiста вiддiлу.

6. Вiдповiдапьнiсть

у

crPepi державноi реестрацii речових fipzrB на
нерухом€ майно, юридrrчнrrх осiб, фiзичнlо< осiбпiдприс:rrцiв та громадськи)(
форьryмнъ несрь державнi ;всстратори вiлдi-lry.

vI. зАкJrюrIЕI

l. Вiддiл звiryе про свою робоry

положЕЕЕя

перед юловою
керiвником апараry райопноi державноi адмiнiстрацii.

i

засryпником голови,

2. Змiни та доповненяя до цьою Положеrrня можуть буп,r BHeceHi з

rнlцrативи юлови раионноl державноr адмrнlстрацrl керlвника апарату, а mкож
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з метою прrведешrя Положення у вiдповiднiсгь до чшrною законодавства
начальником вiддilry.

-

3. Вiддй пiд час впконанrrя покпадеЕФ( Еа нього завданъ взасмодiс з
iншими струкгурними пiлроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii,
орrана}lп мiсцевою с:rмовряд/вання, а також пiдприсмствами, установами,
оргапiзацiями, б'еднштнямя громадян та засбами масовоI iнlфрмацii
4. Покладення на вiддiл обов'rзкiв, якi не передбаченi цим положенням i
не стосlтоться його роботи, не доlryскасгься.

5.

Реорганiзаriя

чи

прппqнення дiя-rьностi вiддiлу провомгься за

вимог
розпорядженпям юлови районноi державIrоi аryиiвiсграцii з дотримаяням
чияною законодавства.

забезпечусться комп'ютерною rехнiкою, зв'язком, оргrехнiкою,
канцеJurрськими тoварами та iнпrим майном, небхiдним для виконаЕн,
пок;rадених на вiддiл завдапь.
6.

Вiмiл

и

рац.нок коштiв державноm бюдкеrу. видiленкх
яа утримаяня районноi державяоi адrriнiсrрачii.
7. Вiддiл утрпмуеrься

