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Нова Ушиця

№

96/2020-р

Про розподіл обов’язків між головою
та заступником голови районної
державної адміністрації

Керуючись статтями 6, 10, 39, 40 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Затвердити розподіл обов’язків між головою та заступником голови
районної державної адміністрації (додається).
2. Врахувати, що у разі відсутності голови районної державної
адміністрації його функції і повноваження виконує заступник голови районної
державної адміністрації.
3. Керівникам структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів
райдержадміністрації, у разі потреби, унести в установленому порядку
пропозиції щодо змін до складу консультативно-дорадчих та інших органів, які
очолюють голова, заступник голови районної державної адміністрації.
4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної
державної адміністрації від 14 лютого 2018 року №89/2018-р «Про розподіл
обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови районної
державної адміністрації».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації

Олександр СОЛОВЕЙ

1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
27.03.2020 № 96/2020-р
РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
між головою та заступником голови
районної державної адміністрації
1. Голова районної державної адміністрації
здійснює керівництво роботою районної державної адміністрації,
спрямовує її на виконання Конституції України, законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади вищого рівня, координує роботу заступника голови, керівника апарату
районної державної адміністрації, відповідно до законодавства взаємодіє з
обласною державною адміністрацією, Офісом Президента України, Кабінетом
Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.
Координує діяльність територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади та сприяє у вирішенні покладених на ці органи завдань.
Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими
державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними
партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами,
установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так
і за її межами.
Призначає на посади та звільняє з посад заступника, керівника апарату,
начальників управлінь, інших структурних підрозділів зі статусом юридичних
осіб публічного права районної державної адміністрації.
Затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та
положення про її структурні підрозділи.
Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з
посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім
керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил України та інших
військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
поліції України.
У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів
районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим
призначенням.
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Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень,
покладених на районну державну адміністрацію.
Регулярно інформує про свою діяльність голову обласної державної
адміністрації, щорічно та на вимогу звітує перед ним.
Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної
адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та
комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також
визначає їх завдання, функції та персональний склад.
Вносить пропозиції вищим органам влади щодо відзначення державними
нагородами України жителів району та погоджує кандидатури, які
пропонуються для відзначення центральними органами влади.
Забезпечує здійснення заходів з децентралізації державної влади, реформи
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в районі. Бере
участь у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою у межах,
визначених законодавством.
Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з органами та
посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє у здійсненні ними
власних повноважень, контролює виконання делегованих їм законом
повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності
пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Взаємодіє з політичними партіями, громадськими і релігійними
організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення
прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, культурних та інших
інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє
виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих
об’єднань громадян.
Організовує роз’яснення курсу реформ Президента України та Кабінету
Міністрів України.
Координує заходи щодо організації правового інформування і виховання
населення, надання безоплатної первинної правової допомоги.
Сприяє виконанню актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних
з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх
справ у додержанні правил паспортної системи.
Забезпечує виконання в районі законодавства щодо національних меншин і
міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.
Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань інформаційного
простору, діяльності політичних партій і громадських організацій.
Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів у
межах, визначених законодавством.
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Координує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк.
Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного
розвитку району.
Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації в
галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин: виконання зобов’язань
за міжнародними договорами України на території району, сприяє
зовнішньоекономічним
зв’язкам
підприємств,
установ,
організацій,
розташованих на території району, розвитку експортної бази і збільшенню
виробництва продукції на експорт, розвитку міжнародного співробітництва в
галузі економіки, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, залученню
іноземних інвестицій.
Контролює підготовку для подання в установленому порядку до органів
виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту
Державного бюджету України, щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, даних
про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансів
фінансових ресурсів.
Забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві державні адміністрації», щодо управління об’єктами, які перебувають у
державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, а
також делегованих районною радою функцій управління об’єктами спільної
власності територіальних громад району (у разі прийняття районною радою
відповідного рішення).
Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації з
питань цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій на території
району.
Організовує здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію
інфекційних захворювань, епідемій.
Сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання
майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями.
Координує роботу з питань протидії протиправному поглинанню та
захопленню підприємств на території району.
Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації в
галузі оборонної роботи: виконання законодавства про військовий обов’язок,
про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб,
військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і
допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби; заходів, пов’язаних з
мобілізаційною підготовкою на території району.
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Сприяє підготовці молоді до служби в Збройних Силах України,
проведенню призову громадян на строкову військову службу.
Координує роботу з питань ефективного використання природних,
трудових ресурсів, праці, заробітної плати та зайнятості населення.
Контролює, аналізує і оцінює фінансовий стан району.
Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої влади вищого рівня.
У межах повноважень, наданих чинним законодавством,
забезпечує взаємодію з:
відділом «Новоушицьке бюро правової допомоги» Кам’янецьПодільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги,
відділом у Новоушицькому районі Головного управління Держгеокадастру
в області,
головним інспектором будівельного нагляду управління державної
архітектурно-будівельної інспекції в області,
державним підприємством «Новоушицьке лісове господарство»,
міжгосподарським відділом капітального будівництва,
Новоушицьким відділенням поліції Дунаєвецького
Головного управління Національної поліції в області,

відділу

поліції

Новоушицьким відділом Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури,
Новоушицьким районним відділом державної виконавчої служби
Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м.Хмельницький),
Новоушицьким районним відділом реєстрації актів цивільного стану
громадян Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м.Хмельницький),
Новоушицьким районним військовим комісаріатом,
Новоушицьким районним сектором управління Державної міграційної
служби України в області,
Новоушицьким районним сектором філії Державної установи «Центр
пробації» у Хмельницькій області,
Новоушицьким районним споживчим товариством,
Новоушицьким районним судом,
Новоушицьким РЕМ АТ ЕК «Хмельницькобленерго»,
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Новоушицьким
«Поділля»,

спеціалізованим

лісомисливським

підприємством

Новоушицькою державною податковою інспекцією Дунаєвецького
управління Головного управління Державної податкової служби України в
Хмельницькій області,
Новоушицькою районною філією Хмельницького обласного центру
зайнятості
обласними підрозділами центральних органів виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування,
районним підрозділом (представниками) Державної інспекції сільського
господарства України,
районним підрозділом (представником) Державного агентства водних
ресурсів України,
районним підрозділом (представником) Державної служби статистики
України,
районним підрозділом (представником)
інспекції з питань праці в області,

Територіальної

державної

районним підрозділом ПАТ «Укртелеком»,
районним підрозділом ПАТ «Хмельницькгаз», «Хмельницькгаззбут»,
районним сектором Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області,
районними організаціями громадських організацій і політичних партій,
районними підрозділами банківських установ,
районними підрозділами ДАК «Автомобільні дороги України»,
релігійними організаціями, які проводять діяльність на території району,
територіальними підрозділами правоохоронних органів,
управлінням Державної казначейської служби України в Новоушицькому
районі;
здійснює керівництво роботою:
відділу фінансів районної державної адміністрації,
головного спеціаліста (з питань мобілізаційної та режимно-секретної
роботи) апарату районної державної адміністрації,
сектору енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації,
сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства районної
державної адміністрації,
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сектору містобудування, архітектури та державної реєстрації районної
державної адміністрації,
сектору оборонної роботи, цивільного захисту та
правоохоронними органами районної державної адміністрації,
сектору фінансово-господарського
державної адміністрації,

забезпечення

взаємодії

апарату

з

районної

державної надзвичайної протиепідемічної комісії при районній державній
адміністрації,
Державної
надзвичайної
райдержадміністрації,

протиепізоотичної

комісії

при

інформаційного центру для інформування осіб, які постраждали під час
виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх
сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів про їх права і гарантії реалізації таких прав в Україні,
колегії районної державної адміністрації,
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам,
комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації,
комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній
адміністрації,
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
районної державної адміністрації,
районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення,
районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення,
робочої групи для оперативного реагування на випадки захоплення
земельних ділянок, врожаю та інших порушень прав землевласників,
землекористувачів на території району,
робочої групи з питань координації заходів щодо впровадження в районі
реформи децентралізації,
спостережної комісії районної державної адміністрації,
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
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2. Заступник голови райдержадміністрації:
забезпечує виконання положень Конституції, законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади вищого рівня, розпоряджень голів районної і обласної державних
адміністрацій з питань, що входять до компетенції, при здійсненні своїх
повноважень взаємодіє з відповідними територіальними підрозділами
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Відповідає за підготовку програм, а також питань для розгляду, відповідно,
на сесіях районної ради та засіданнях колегії районної державної адміністрації,
організовує контроль за виконанням прийнятих головою райдержадміністрації
розпоряджень.
Забезпечує підготовку робочих поїздок до району керівництва області,
держави, а також керівників центральних органів виконавчої влади та їх
заступників.
Здійснює розгляд звернень громадян, крім тих, що, згідно
законодавством, належать до розгляду головою райдержадміністрації.

із

Забезпечує реалізацію державної політики у галузях соціального захисту
населення, науки, освіти, охорони здоров’я, з питань молоді, фізичної культури
та спорту, архівної справи та діловодства, культури і мистецтва, туризму,
інформаційної діяльності.
Здійснює координацію і загальне керівництво роботою закладів освіти,
охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, архівних установ району,
установ соціального захисту населення, з питань організації роботи з сім’ями,
дітьми, жінками, молоддю вживає заходів щодо збереження мережі цих
закладів, розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів
програм соціально-економічного розвитку.
Вживає заходів щодо розвитку сімейних форм виховання дітей,
поліпшення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, поліпшення умов життя багатодітних сімей та сімей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім’ї, протидії
торгівлі людьми, оздоровлення дітей.
Здійснює контроль у межах компетенції за дотриманням актів
законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності, станом
виконання законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування
української мови як державної.
Здійснює контроль у межах компетенції за станом функціонування
заповідників, охороною пам’яток історії та культури.
Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних
жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій.

товариств,

8

Координує підготовку, організацію і проведення заходів з нагоди
відзначення державних свят, знаменних дат в районі.
Координує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо
розміщення,
працевлаштування,
соціально-побутового
і
медичного
обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які
потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно
повертаються в регіони їх колишнього проживання.
Забезпечує реалізацію в районі норм законодавства щодо гендерної
політики.
Є координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території
району, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та в межах
своїх повноважень організовує роботу у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статі відповідно до статті 13
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків».
Координує заходи з реалізації в районі держаної політики з питань
запровадження недержавного пенсійного страхування.
Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав
людини, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і
спорту.
Координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями та забезпечення їм безперешкодного доступу до об’єктів
житлового і соціально-культурного призначення.
Бере участь у вирішенні питань щодо визнання місцевості як курорту,
встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення режиму їх роботи.
Організовує контроль за вжиттям заходів щодо запобігання епізоотіям.
У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих
чинним законодавством,
спрямовує, координує і контролює роботу:
архівного відділу районної державної адміністрації,
сектору освіти,
адміністрації,

культури,

молоді

та

спорту районної

державної

служби у справах дітей районної державної адміністрації,
управління
адміністрації,

соціального

захисту

населення

районної

державної
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забезпечує взаємодію з:
закладами культури, освіти, соціальними, оздоровчими та лікувальнопрофілактичними закладами області,
Новоушицьким коледжем Подільського державного аграрно-технічного
університету,
Новоушицьким районним лабораторним відділенням Державної установи
«Хмельницький обласний лабораторний центр»,
Новоушицьким
оборони України,

спортивно-технічним

клубом

Товариства

сприяння

Новоушицьким трудовим архівом;
Новоушицькою метеорологічною станцією,
Новоушицькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини,
Новоушицькою районною організацією Товариства Червоного хреста,
Новоушицькою центральною районною аптекою №20 і фармацевтичними
установами,
комунальним некомерційним підприємством «Новоушицька центральна
районна лікарня» Новоушицької районної ради,
Новоушицькою спеціальною школою Хмельницької обласної ради,
комунальним некомерційним підприємством «Новоушицький
первинної медико-санітарної допомоги» Новоушицької селищної ради,

центр

Вільховецьким будинком-інтернатом для громадян похилого віку та
інвалідів,
організаціями професійних спілок,
підприємствами
переробної,
харчової
промисловості,
торгівлі,
громадського харчування, побуту, будівництва, транспорту, енергетики,
житлово-комунального господарства, шляхового будівництва, видобувними,
сільськогосподарськими, землевпорядними підприємствами, різних форм
власності та їх асоціаціями, біржовими установами, садово-городніми
товариствами а також з об’єднаннями співвласників квартир, фізичними
особами-підприємцями,
працівниками (які здійснюють діяльність в районі) Головного управління
Держпродспоживслужби в області,
працівником (який здійснює діяльність в районі) Дунаєвецького відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в
Хмельницькій області,
районним осередком Національного Олімпійського Комітету України,
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районним підрозділом (представником) Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
районним
підрозділом
(представником)
Управління
охорони,
використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в
області,
районним підрозділом (представником) Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності України,
районним
«Укрпошта»,

підрозділом

Українського

державного

підприємства

районними підрозділами (представниками) державних і недержавних
страхових компаній,
районною Радою організації ветеранів України,
районною радою Українського товариства мисливців та рибалок,
сервісним центром обслуговування громадян управління Пенсійного
фонду України,
управлінням Держпродспоживслужби в районі,
фізкультурно-спортивними товариствами;
здійснює керівництво роботою:
комісії для розгляду заяв громадян про надання разової грошової
допомоги,
комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника
війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»,
комісії з розгляду заяв громадян з питань призначення державних
соціальних допомог та субсидій малозабезпеченим сім’ям, та призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам,
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
при районній державній адміністрації,
конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для
здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки
матеріалів для проведення конкурсів з визначення автомобільних перевізників
на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі району,
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при
районній державній адміністрації,
координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми,
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координаційної ради у справах дітей при районній державній адміністрації,
районної евакуаційної комісії,
районної комісії з питань захисту суспільної моралі,
районної комісії з питань контролю за додержанням умов і правил
здійснення операцій з металобрухтом,
районної комісії зі сприяння здійсненню контролю за додержанням
нормативно-правових актів про охорону праці,
районної координаційна рада з питань соціального захисту бездомних осіб
та безпритульних дітей,
районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,
районної робочої групи з моніторингу стану реалізації Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,
робочої групи з перевірки надійності та безпеки експлуатації об’єктів
соціальної інфраструктури,
штабу з вирішення питань соціального забезпечення громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованих територій та районів проведення
антитерористичної операції.

Керівник апарату адміністрації
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