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ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЯtАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Вишгород

Про затвердження Регламенту
Вишгородськоi районноi державноi
адмiнiстрацii КиiвськоI областi

ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНiв Украiни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, uпро
державнУ службу>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд lt .рудня
1999 року Ns 226З кПро затвердження Типового регламенту мiсцевоi державноi
адмiнiстрацii> (iз змiнами), ТиповоТ iнстРУкцii з дiловод"r"u " MiHicTepcTBaX,
iнших центр€tльних та мiсцевих органах виконавчоi влади, затвердженоi
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17.01.2018 року Ns 55 (iз зЙiнами),
IнструкЦii з дiловодства в апаратi та структурних пiдроздiлах ВишгородськоТ
районноi державноi адмiнiстрацii, затвердж."Ьi роr.rор"д*.""ям виконуючого
обов'язкИ головИ адмiнiстрацii вiд 2з.l2.20lg року J\Ъ 66З, розпорядженнявиконуючого обов'язки голови адмiнiстрацii вiд oB.tz.zol9 року .пъ Ъt+ кПро
упорядкування структури та граничнот чисельностi апарату, управлiнь, вiддiлiвта iнших структурних пiдроздiлiв Вишгородськоi районноТ державноТадмiнiстрацii в 2020 роцi>:

1, Затвердити Регламент ВишгородськоТ районноi державноi адмiнiстрацii
КиiЪськоТ областi, що дода€ться та ввести в дiю з 01.0 |.2О;Oроку.2, Визнати таким, що втратило чиннiсть роrrrор"дження голови
райдержадмiнiстрацii вiд 05.06.2019 м 2ЗЗ <Про ,ur""рл*ення Регламенту
вишгородськот районноi державноI адмiнiстрацii Киiвськоi: областi>.3, Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
виконуючого обов'язки керiвника апарату Фещенко ю.о.

Виконуючий обов'язки

--Ъ.дАнчин

\t----

голови адмi



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконуючого
обов'язки голови ВишгородськоТ

районноi державноi адмiнiстрацiТ
n,lА , ,zh/a//4 2019 року Npбdq- /ц

РЕГЛАМЕНТ
вишгородськоi районноi державноi адмiнiстраuii Киiвськот областi

загальнi положення

1. Регламент Вишгородськоi районноТ державноТ адМiНiСТРаuiТ (ДаЛi

Регламент) регулюе органiзацiйнi та процедурнi питання дiяльностi
вишгород."*оi районнот державнот адмiнiстрацii (далi - райдержадмiнiстрацiя).

2. Розгляд в райдержадмiнiстрачiТ питань, що належать до ii'компетенцii,
зокрема щодо делегованих Вишгородською районною радою повноважень,

провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови

адмiнiстрацii, керiвником апарату райдержадмiнiстрацii, апаратом

райдержадмiнiстрачii, управлiннями, вiддiлами та iншими структурними

пiдроздiлами райдержадмiнiстрацii, а також консультативними, дорадчими та

iншими допомiжними органами, службами i комiсiями, утвореними головою

райлержадмiнiстрацiТ.
з. Робота райдержадмiнiстрацii, Ti апарату та структурних пiдроздiлiв е

вiдкритою i гласною, за винятком розгляду питань, якi становлять державну
тасмницю або належать до конфiденцiйноi iнформацiт, що е власнiстю держави.

Райдержадмiнiстрачiя iнформус громадськiсть про свою дiяльнiсть,
з€Lлучае громадян до проведення перевiрок, пiдготовки i розгляду питанЬ, Що

н€шежать до if компетенцii.
висвiтлення дiяльностi райдержадмiнiстрачii здiйснюеться в порядку,

передбаченому законодавством.
4. Розподiл обов'язкiв мiж першим заступником голови, заступникоМ

голови райдержадмiнiстрацii, керiвником апарату райдержадмiнiстрацii,
iншими посадовими особами райдержадмiнiстрацiт здiйснюс голова

райдержадмiнiстрацiт не пiзнiше одного мiсяця з дня призначення його на

посаду з визначенням:
повноважень i функцiй посадовоi особи;

iнших структурних пiдроздiлiв

райдержадмiнiстрачii (далi - cTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстраrrii),
дiяльнiсть яких контролюватиметься вiдповiдною посадовою особою;

пiдприемств, установ та органiзацiй, щодо яких посадова особа

забезпечуе реалiзацiю вiдповiдно до законодавства державноi полiтики;

райдержадмiнiстрацiТ, його першого
}
l,},
l,.
Е. заступника, заступника, керiвника апарату у разi ik вiдсутностi.
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5. Положення про cTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрачii iз статусом
ЮРИДИчних осiб публiчного права розробляються керiвниками таких
ПiДРОЗдiлiв, погоджуються iз першим заступником голови, заступником голови
РайДеРЖадмiнiстрацiТ (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), а також головним
спецiалiстом-юрисконсультом апарату райдержадмiнiстрачii i затверджуються
розпорядженням голови адмiнiстрацii.

Положення про cTpyкTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii без статусу
ЮРИДИЧНИХ ОСiб пУблiчного права розробляються керiвниками таких
ПiДРОЗДiлiв, погоджуються iз першим заступником голови, заступником голови
раЙдержадмiнiстрацiТ (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвником апарату,
а ТаКОЖ ГОлОВним спецiалiстом-юрисконсультом апарату райдержадмiнiстрацii i
затверджуються розпорядженням голови адмiнiстрачiТ.

ПОЛОЖеННя Про апарат райдержадмiнiстрацii розробляеться головним
спецiалiстом-юрисконсультом апарату райдержадмiнiстрачii, погоджу€ться iз
керiвником апарату i затверджуеться розпорядженням голови адмiнiстрацii.

Планування роботи райдержадмiнiстрацii

б. РОбОТа РайдержадмiнiстрацiТ проводиться за перспективними (рiчними),
та оперативними (мiсячними) планами, якi затверджуються головою
райдержадмiнiстрацii.

7. ПЛаНУВання роботи райдержадмiнiстрачii здiйснюеться з метою
створення умов для послiдовноi та узгодженоТ дiяльностi iT структурних
пiдроздiлiв та апарату.

l.
},}
}.

райдержадмiнiстрачii за пропозицiями
апарату, управлiнь, вiддiлiв та
райдержадмiнiстрацii, погодженими

керtвникiв структурних пiдроздiлiв
iнших структурних пiдроздiлiв

iз першим заступником голови,

8. ФОРМУвання планiв роботи райдержадмiнiстрацii здiйснюеться вiддiл
управлiння персон€uIом, органiзацiйноi роботи та iнформацiйних технологiй

заступником голови райдержадмiнiстрацii, керiвником апарату вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв.

9. Планування роботи райдержадмiнiстрацiт з пiдготовки проектiв
Закону УкраiЪи кПрорегуляторних aKTiB здiйснюеться з урахуванням cTaTTi 7

засади державноТ регуляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi>.
10. Плани роботи райдержадмiнiстрацii передбачають заходи, спрямованi

на виконання Конституцii Украiни, законiв УкраТни, aKTiB Президента Украiни
та постанов Верховноi Ради Украiъи' прийнятих вiдповiдно до Конституцii та
законiв УкраiЪи, aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iнших органiв виконавчоi
влади вищого рiвня, (далi - акти законодавства), доручень Прем'ер-мiнiстра
украiни, державних i регiон€шьних програм соцiально-економiчного та
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ, ЗДiЙСНеннЯ iнших визначених законами, а також
делегованих вiдповiдною радою повноважень та забезпечення реалiзацii
державноi полiтики.

Що планiв роботи райдержадмiнiстрацii включаються:
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акту€tльнi питання, пов'язанi iз здiЙсненням заходiв iз соцiапьно_
економiчного розвитку раЙону, функцiонуванням галузей господарського
комплексу та розв'язанням проблем у соцiальнiЙ сферi, полiпшенням
дiяльностi мiсцевих органiв виконавчоi влади, iх вза€модi€ю з органами
мiсцевого самоврядування, якi потребують розгляду на засiданнi колегii, нарадi
у голови раЙдержадмiнiстрацii, першого заступника голови, заступника голови
раидержадмlнlстрац11 та вжиття додаткових заходlв для 1х вирlшення;

aKTiB законодавства Украiни, розпоряджень голови
алмiнiстрачiТ.

У планах роботи райдержадмiнiстрачii визначаються KoHKpeTHi cTpyKTypHi
пiдроздiли або посадовi особи, вiдповiдальнi за здiйснення запланованих
заходiв, а також строки ix здiйснення.

1 1. Щодатковi (позаплановi) питання включаються до затвердженого плану
роботи райдержадмiнiстрацii за рiшенням iT голови.

Питання виключаеться з плану роботи райдержадмiнiстрацii за рiшенням Ti
голови, на пiдставi доповiдноi записки першого заступника голови, заступника
ГОЛоВи раЙдержадмiнiстрацiТ, керiвника апарату райдержадмiнiстрацiТ
вiдповiдно до розподiлу функцiонапьних повноважень.
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|2. Робота структурних пiдроздiлiв та апарату
проводиться за кварт€tльними i мiсячними планами,
першим заступником голови, заступником голови

районноi
виконання
державноТ

райдержадмiнiстрацii
що затверджуються

апарату
10 цього

роботи

13. Пропозицii до проекту плану роботи на наступний piK подаються до
вiддiлу управлiння персон€Lпом, органiзацiйноi роботи
технологiй райдержадмiнiстрацii не пiзнiше як за l5 днiв

та iнформачiйних

раидержадмшlстрац1l,

структурних пiдроздiлiв та
з урахуванням положень пункту

СТРУктУрного пiдроздiлу та апарату раЙдержадмiнiстрацii i виключаються з
нЬоГо За рiшенням першого заступника голови, заступника голови
рйдержадмiнiстрацii, керiвника апарату райдержадмiнiстрацiТ вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв.

керiвником апарату райдержадмiнiстрачii вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.
Порядок планування роботи структурних пiдроздiлiв апарату
райдержадмiнiстрацii встановлюе керiвник апарату райдержадмiнiстр ацii.

Формування планiв роботи
райдержадмiнiстрацiТ здiйснюеться
Регламенту.

,.Щодатковi (позаплановi) питання включаються до плану

до початку року, до
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ПРОеКТУ ПЛаНУ роботи на наступниЙ мiсяць - не пiзнiше як за l0 днiв до початку
мiсяця.

Проект рiчного плану роботи формусться не пiзнiше як за 5 днiв до
ПОЧаТКУ РОКУ, мiсячного - не пiзнiше як за 5 днiв до початку наступного мiсяця.

14. Рiчний план роботи районноi державноТ адмiнiстраuii формуеться за
такими роздiлами:

- прiоритетнi завдання та ocHoBHi напрями роботи з реалiзацii Програми
еКОнОмiчного, соцiального та культурного розвитку Вишгородського району
Киiвськоi областi на наступний piK (в економiчнi полiтицi та фiнансово-
бюджетнiй сферi, в галузi промислового виробництва, в галузi цивiльного
ЗаХИСТУ насеЛення i територiЙ, транспорту i зв'язку, будiвництва та житлово-
комун€tльного господарства, у соцiальнiй та гуманiтарнiй сферах, у
внутрiшньополiтичнiй дiяльностi);

- питання для внесення на розгляд сесiI районноТ ради;
- питання для внесення на розгляд колегii райдержадмiнiстрачiТ;
- ocHoBIIi заходи органiзацiЙного та iнформацiйно-аналiтичного

ЗабеЗпечення виконання Програми соцiально-економiчного та культурного
розвитку Вишгородського раЙону Киiвськоi областi на насryпниЙ piK.

15. Оперативний (мiсячний) план роботи райдержадмiнiстрацiТ формуеться
за такими роздшами:

- питання для внесення на

- питання для внесення на

- питання для внесення
р айдержадмi н i стр ац ii;

розгляд cecii районноi ради;
розгляд колегii райдержадмiнiстрацii;
на розгляд оперативноi наради у голови

р
ь.

пiдроздiлам адмiнiстрацii, iншим
17. Пропозицii до

райдержадмiнiстрацii на мiсяць
органiзацiйноi роботи та iнформацiйних технологiй райдеРжадмiнiстрацiТ не
пiзнiше як за l0 днiв до початку мiсяця керiвниками структурних пiдроздiлiв
апарату та райдержадмiнiстрацii.

|r
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УКРаiЪИ, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, iнших органiв виконавчоi влади вищого
рiвня, розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii;

- НаДаННЯ ПРактичноi та методичноi допомоги виконкомам мiсцевих рад
району;

- органiзацiйно-масовi заходи,засiдання консультативних, дорадчих та
iнших допомiжних органiв, комiсiй, наради.

У мiсяЧноМУ планi зазначаються змiст заходу,обфунтування необхiдностi
здiйснення заходу,термiн виконання, вiдповiдальнi виконавцi.

16. Проекти пiврiчного та мiсячного планiв роботи райдержадмiнiстрачii
вiзуються першим заступником голови, заступником голови
райдержадмiнiстрацii, пiдписуються керiвником апарату адмiнiстраuiт i
подаються ocTaHHiM н а затв ердження головi райдержадмiн iстрацiт.

Копii планiв роботи райдержадмiнiстрацiТ надсилаються структурним
виконавцям, зазначених у планах.
проекту к€Lлендарного плану заходiв
подаються до вiддiлу управлiння персон€uIом,



У календарному планi заходi райдержадмiнiстрацii на мiсяць зазначаються
змiст заходу та дата проведення.

Проект к€tлендарного плану заходiв райдержадмiнiстрацiТ на мiсяць
формуеться вiддiлом управлiння персон€шом, органiзацiйноi роботи та
iнформацiйних технологiй райдержадмiнiстрацii, розгляда€ться на апаратнiй
нарадi у голови адмiнiстрацiТ та

райдержадмiн iстрацii.
пiдписусться керiвником апарату

Копii к.Lлендарного плану заходiв районноi державноi адмiнiстрацiТ на
мiсяць надаються головi адмiнiстрацiТ, першому заступнику голови,
заступнику голови раЙдержадмiнiстрацii, керiвнику апарату адмiнiстрацii.

l8. Контроль за виконанням планiв роботи райдержадмiнiстрацii,
структурних пiдроздiлiв апарату раЙдержадмiнiстрацiТ здiйснюеться першим
Заступником голови, заступником голови райдержадмiнiстрацii, керiвником
апарату райдержадмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв

19. Пiдготовка звiтностi райдержадмiнiстрацii, передбаченоТ статтями 30 i
ЗЗ Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, проводиться fi
апараТом на ocнoBi звiтiв структурних пiдроздiлiв раЙдержадмiнiстрацii, у тому
чиСлi сТруктурних пiдроздiлiв if апарату, затверджених першим заступником
ГолоВи, Заступником голови райдержадмiнiстрацii, керiвником апарату
райдержадмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Змiст звiтностi за мiсяць, piк визначаеться питаннями, що вирiшуються
райдержадмiнiстрацiсю та if структурними пiдроздiлами.

Звiт про результати дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ розмiщусться на
офiцiйному веб-сайтi райлержадмiнiстрацii та у мiсцевих засобах масовоi
iнформацii.

Органiзацiя роботи апарату райдержадмiнiстрацii

20. Органiзацiя роботи апарату райдержадмiнiстрацii здiйснюсться
вiдповiдно до Закону Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, цього
Регламенту, Положення про апарат райдержадмiнiстрацii, затвердженого
вiдповiдним розпорядженням голови райдержадмiнiстрацii.

2|. Апарат райдержадмiнiстрацiт вiдповiдно до покладених на нього
завдань:

1) опрацьову€ документи, що надходять до райдержадмiнiстрацii, готуе до
них аН€Lпiтичнi, довiдковi та iншi матерiали, а також проекти доручень голови,
першого заступника голови, заступника голови райдержадмiнiстрацii, керiвника
апарату раидержадмlнlстрац11 ;

2) здiйснюс опрацювання проектiв розпоряджень голови адмiнiстрацii,
РОЗРОбляе За дорученням голови райдержадмiнiстрацiТ проекти розпоряджень з
органiзацiйних та питань управлiння персон€lлом;

3) перевiря€ за дорученням голови райдержадмiнiстрацii законiвJ, перевlря€ за дорученням голови раидержадмlнlстрацl1 виконання законlв
УкраiЪи, aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, розпорядженьi ДОРУчень голови обласноi та районноi державних адмiнiстрацiй
теРиторiальними органами MiHicTepcTB, iнших центр€tльних органiв виконавчоi
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ВЛаДи (з питань здiЙснення повноважень районноI адмiнiстрацii), структурними
пiдроздiлами райдержадмiнiстрацiТ, вивчае та узагальнюс досвiд роботи
ЗаЗнаЧених органiв i надае практичну допомогу в розв'язаннi складних проблем,
РОЗРОбляе ПропозицiТ щодо удосконаJIення ix дiяльностi; здiйснюе контроль за
сво€часним поданням ними доповiдей, iнформацiйних та iнших матерiалiв з
ПиТань виконання aKTiB законодавства, розпоряджень i доручень голови
р айдержадмiнiстрацiТ;

4) За дорученням голови райдержадмiнiстрацii проводить ан€uliз роботи
органiв мiсцевого самоврядування у межах повноважень i в порядку,
ВиЗначених законодавством, нада€ методичну та iншу практичну допомогу з
УДосконutлення органiзацii ik роботи, готус пропозицiТ щодо поглиблення
вЗаСмоДiI раЙдержадмiнiстрацii з органами мiсцевого самоврядування для
СпiльнОго вирiшення питань економiчного, соцiального та культурного
розвитку вiдповiдних територiй ;

5) здiйснюе правове забезпечення дiяльностi райдержадмiнiстрацii, надае
методичну та iншу практичну допомогу, спрямовану на правильне
ЗасТосування, неухильне додержання aKTiB законодавства структурними
п iдроздiлами, апаратом та посадовими особами райдержадмiнiстр ацiТ;

6) Готуе аналiтичнi, iнформацiйнi та iншi матерiали з органiзацiйних та
питань управлiння персон€UIом, що розглядаються головою
райдержадмiнiстрацii;

7) здiйснюе органiзацiйне забезпечення засiдань колегii районноi
державноi адмiнiстрацii, а також нарад, що проводяться головою
р айдержадм iH i стр ац iT;

8) Органiзовуе особистий прийом громадян керiвництвом районноi
ДеРЖаВноi адмiнiстрацiТ i розгляд звернень, що надiйшли до районноТ державноТ
аДМiНiСтРацiТ, контролюе вирiшення порушених у них питань, узагальнюе та
аналiзУе пропозицii, що мiстяться в них, розробля€ пропозицii, спрямованi на

як1 обгрунтованiусуненняення причин як1 породжують оьгрунтован1 скарги i зауваження громадян;
9) органiзовуе i забезпечуе ведення дiловодствау порядку, передбаченому

iнструкцiею з дiловодства в апаратi, управлiннях та iнших структурних
пiдроздiлах Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрачii;

l0) проводить р€вом iз структурними пiдроздiлами райдержадмiнiстрацiТ,
територiальними органами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi
ВЛаДи аналiз соцiа-lrьно-економiчного i суспiльно-полiтичного становища на
ВiДПОВiднiй району, розробляе та вносить головi райдержадмiнiстрачii
пропозицii щодо його полiпшення;

l 1)ЗдiйснЮ€ матерiально-технiчне i господарсько-побутове забезпечення
дiяльностi райдержадмiнiстрацii; забезпечуе дотримання режиму роботи
адмiнiстративному будинку райдержадмiнiстрацii; забезпечус органiзацiю
приймання-передачi iнформацii засобами електронного зв'язку вiдповiдно до
вимог законодавства, належний протипожежний стан у примiщеннях
райдержадмlнlстрацti та дотримання правил охорони працi;

|2) проВадить дiяльнiсть, пов'язану з державною таемницею, органiзовуе
та здiйснюс заходи щодо забезпечення режиму cekpeTHocTi в

L
lr,
Е,



дiяльностi райдержадмiнiстрацiI,
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;
}
lE,

структурних пiдроздiлах без стацлсу юридичних осiб публiчного права
здiЙснюеться за затвердженим керiвником апарату райдержадмiнiстрачiТ рiчним

i,-

},
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F

Органiзацiя роботи з управлiння персон€шом у структурних пiдроздiлах
районноi державноi адмiнiстрацii iз статусом юридичних осiб публiчного права
здiЙснюеться за затвердженим керiвником такого пiдроздiлу рiчним планом,
якиЙ передбачае здiйснення заходiв з добору, пiдготовки, перепiдготовки та
пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв, а також з iнших питань управлiння
персоналом

26. Органiзацiю роботи з персон€Lпом в апаратi райдержадмiнiстрацii та Ti
СТРУКТУРних пiдроздiлах без статусу юридичних осiб публiчного права
ЗДiЙСнюе вiддiл управлiння персон€шом, органiзацiйноi роботи та
iнформацiйних технологiй райдержадмiнiстрацii.

У стрУктурних пiдроздiлах райдержадмiнiстрачii iз статусом юридичних
ОСiб пУблiчного права з€Llrежно вiд чисельностi персон€tлу утворюсться
СТРУКТУРниЙ пiдроздiл або вводиться посада спецiалiста з питань персон€tлу, а у
СТРУКТУРних пiдроздiлах раЙдержадмiнiстрацiТ iз статусом юридичних осiб
ПУблiчноГо права, чисельнiсть працiвникiв яких становить менIце десяти осiб,
ОбОв'язки служби управлiння персон€Lпом можуть бути покладенi на одного з
ДеРЖаВНИХ СлУЖбовцiв такого структурного пiдроздiлу за рiшенням його
керiвника.

планом, який передбачае
перепiдготовки та пiдвищення
управлiння персон€Lпом.

здiйснення заходiв з
квалiфiкацii працiвникiв,

добору,
а також з

пiдготовки,
iнших питань

ь
}
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Е
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райдержадмiнiстрацiТ вiдповiдно до вимог законодавства у сферi охорони
державноi таемницi;

13)забезпечу€ висвiтлення
оприлюднення нормативно-правових, регуляторних aKTiB райдержадмiнiстрацiТ;

14) виконус вiдповiдно до цього Регламенту iншi функцii.
22. Ьпарат райдержадмiнiстрацiТ очолю€ керiвник апарату

якии призначаеться на посаду головою раидержадмlнlстрацll в порядку,
передбаченому законодавством про державну службу.

У разi тимчасовоi вiдсутностi керiвника апарату адмiнiстрацii його
обов'язки викону€ керiвник самостiйного структурного пiдроздiлу апарату
райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до розпорядження голови адмiнiстрацii

2З. Апарат райдержадмiнiстрачii у процесi виконання покладених на
нього завдань взаемодiе iз структурними пiдроздiлами райдержадмiнiстрацii,
облдержадмiнiстрацii, територiальними органами центр.шьних органiв
виконавчоi влади, а також з виконавчими органам мiсцевих рад району.

Кадрова робота

24. Кадрова робота у райдержадмiнiстрачii спрямову€ться на комплексне
вирiшення питання щодо комплектування апарату та структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii висококвалiфiкованими i компетентними працiвниками.

25. Органiзацiя роботи з персон€lJIом в апаратi райлержадмiнiстрацiТ та iT
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Голова раидержадмlнlстрацl1 на пiдставi заяви, погодженоТ
УСТаНОВленоМУ порядку, видае вiдповiдне розпорядження про свое вiдбуття у
вiдпустку.

Голова райдержадмiнiстрацii, якщо мае допуск та доступ до державноi
ТаеМницi, У раЗi вiд'iзду у вiдпустку (у приватних справах) до iноземноi
держави, письмово повiдомля€ про це голову обласноi державноi адмiнiстрацiТ
та сектор режимно-секретноi роботи апарату обласноТ державноi адмiнiстрацii.

Органiзацiя роботи з документами та контролю за ik виконанням

З4. Органiзацiя роботи з документами в районнiй державнiй адмiнiстрацii
здiйснюеться в порядку, передбаченому iнструкцiсю з дiловодства, що
розробля€ться вiдповiдно до ТиповоТ iнструкцiТ з документування
управлiнськоТ iнформацii в електроннiй формi та органiзацii роботи з
електронними документами в дiловодствi, електронного мiжвiдомчого обмiну,
затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17.0|.2018 J\b 55 (зi
змiнами).

Iнструкцiя з дiловодства районноТ державноi адмiнiстрацii затверджу€ться
розпорядженням голови райдержадмiнiстрацiТ.

ОРганiзацiя роботи з документами, що мiстять iнформацiю з обмеженим
доступом, здiйснюеться в установленому законодавством порядку.

З5. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю виконання документiв несуть голова,
ПеРшиЙ ЗасТупник голови, заступник голови райдержадмiнiстрацii (вiдповiдно
ДО РОЗПодirry обов'язкiв), керiвник апарату райдержадмiнiстрацiТ та керiвники iT
структурних пiдроздiлiв.

З6. КОнтроль За виконанням здiйснюеться стосовно заре€строваних в

районнiй державнiй адмiнiстрацiт документiв, в яких встановлено завдання або
якi мiстять питання, що потребують вирiшення.

ь
ь.
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Обов'язковому контролю пiдлягае виконання
законодавства, дорученнями Прем'ер-мiнiстра
голови райдержалмiнiстрацiТ, розгляд звернень
Украiни, запитiв i звернень народних депутатiв
рад.

КОНТРОль За виконанням завдань, визначених актами законодавства,,
ДОРУЧеННЯМи Президента УкраiЪи, Прем'ср-мiнiстра УкраiЪи, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, розпоряДженнями i дорученнями голови обласноi та
районнот державних адмiнiстрачiй а також за розглядом звернень koMiTeTiB
BepxoBHoi Ради УкраiЪи, запитiв i звернень народних депутатiв Украiни,
депутатiв мiсцевих рад, розглядом звернень громадян та iнших документiв
здiйснюеться вiддiлом документообiгу, управлiння персон€шом та контролю
ап арату В ишгородськоi райдержадмiнiстрацiТ.

37. ЩЛЯ ЗДiйСнення контролю за виконанням aKTiB законодавства, доручень
ПРеЗидента УкраiЪи, Прем'ер-мiнiстра УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

завдань, визначених актами
УкраiЪи, розпорядженнями
KoMiTeTiB ВерховноТ Ради

УкраТни, депутатiв мiсцевих
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роЗпоряджень i доручень голови обласноi та раЙонноi державних адмiнiстрацiй
у разi потреби розробляеться план контролю, в якому визначаються:

cTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiн iстрацii, що вiдповiдають за
органiзацiю виконання окремих завдань;
спецiалiст, якиЙ забезпечус координацiю роботи з органiзацii i
контролю за виконанням у цiлому.

План контролю затверджуе кер iвник апарату райдержадм iH iстрацiТ.
38. Контроль за виконанням aKTiB законодавства, доручень Президента

УкраТни, Прем'ср-мiнiстра Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, розпоряджень
i лорУчень голови обласноi та районноТ державних адмiнiстрацiй, розглядом
Звернень народних депутатiв Украiни та депутатiв мiсцевих рад здiйснюеться
шляхом:

аналiзу i узагальнення у визначенi строки письмовоТ iнформацii про
стан виконання документiв у чiлому або окремих встановлених ними завдань,
що надходить вiд виконавцiв;

систематичного аналiзу статистичних та iнших даних, що
характеризують стан виконання документiв;

ПроВеДення перiодичноI комплексноi або цiльовоi перевiрки органiзацii
i стану виконання завдань безпосередньо на мiсцях;

РОЗГЛЯДУ ПиТань дiяльностi (заслуховування звiту) виконавцiв на
засiДаннЯХ колегii, нарадах у голови райдержадмiнiстрацiI , першого заступника
голови, заступника голови райдержадмiнiстрацiТ.

З9. Аналiтичнi та iнформацiйнi матерiали щодо стану виконання
документiв } чiлому або окремих передбачених ними завдань у разi
ВСТаноВлеНня промiжних контрольних cTpoKiB подаються виконавцями головi
Райдержадмiнiстрацii, першому заступнику голови, заступнику голови
раЙдержадмiнiстрацii, керiвнику апарату адмiнiстрацii (вiдповiдно до розподiлу
ОбОв'язкiв) не пiзнiше нiж за 10 днiв до закiнчення строку, визначеного актом
Законодавства, дорученням Президента Украiни, Прем'ер_мiнiстра УкраТни,
розпорядженням голови райдержадмiнiстрацii або планом контролю.

За результатами розгляду матерiалiв, що мiстять вiдомостi про можливий
ЗРИВ СВоеЧасного чи у повному обсязi виконання документа у чiлому або
пеРедбаченого ним окремого завдання, голова райдержадмiнiстрацiТ, перший
ЗаСтУrrник голови, заступник голови райдержадмiнiстрацiТ, керiвник апарату
аДМiНiСтрацii вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв да€ доручення виконавцям
вжити додаткових заходiв для усунення причини, що перешкоджають
виконанню завдань.

ПРО ПОРУшення cTpoKiB подання з€Lзначених у цьому пунктi матерiалiв
вiддiл документообiгу, управлiння персон€шом та контролю апарату
адмiнiстраuii iнформу€ керiвника райдержадмiнiстрацii.

40. IНфОРмацiю (звiт) про стан виконання документiв, що подаеться
вiдповiдно облдержадмiнiстрацiт, iншим органам виконавчот влади вищого
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рiвня пiдписуе голова райдержадмiнiстрацii або особа, яка у встановленому
порядку виконуе його обов'язки.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на пiдставi
письмового звiту керiвника вiдповiдного органу або iншого документа, що
пiдтверджуе його виконання, за письмовою згодою голови
райдержадмiнiстрацii, першого заступника голови, заступника голови
райдержадмiнiстрацiТ, керiвника апарату райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв.

Органiзацiя розгляду звернень громадян
та проведення особистого прийому громадян

41. Райдержадмiнiстрацiя органiзовуе в установленому порядку розгляд
звернень громадян - пропозицiй (зауважень), заяв (клопотань), скарг.
Органiзацiя розгляду звернень громадян, у тому числi ведення дiловодства та
проведення особистого прийому громадян, покладаеться на вiддiл
документообiгу, управлiння персонЕtлом та контролю апарату
райдержадмiнi страцii.

ffiловодство за зверненнями громадян ведеться вiдповiдно до Iнструкцii з
дiловодства за зверненнями громадян в органах державноТ влади i мiсцевого
самоврядування, об'еднаннях громадян, н? пiдприемствах, в установах,
органiзацiях неза-пежно вiд форми власностi, в засобах масовоi iнформацiТ,
затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04.|997 JФЗ48 (зi
змiнами).

42. Порушенi у зверненнях громадян питання розглядаються головою
райдержадмiнiстрацii, першим заступником голови, заступником голови
райдержадмiнiстрацii (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвником апарату,
керiвником вiдповiдного структурного пiдроздiлу райдержадмiнiстрачii.
Вiдповiдi на звернення громадян готують cTpyKTypHi пiдроздiли
райдержадмiнiстрацii або iT апарату.

43. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадмiнiстрацii,
першиЙ заступник голови, заступник голови раЙдержадмiнiстрацiТ, керiвник
аПарату, керiвники структурних пiдроздiлiв раЙдержадмiнiстрачiТ згiдно з
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графiком, який затверджуеться головоюграQlком, якии затверджуеться головою раидержадмtнtстрацtt та
оllрилюдню€ться через засоби масовоi iнформацii, офiцiйний веб-сайт
райдержадмiнiстрацii та iнформачiйний стенд.

'Графiк особистого прийому громадян повинен мiстити iнформачiю про
мiсце проведення, днi i години прийому.

ВиТзнi прийоми громадян посадовими особами районноi державноi
адмiнiстрацii проводяться вiдповiдно до графiка, затвердженого головою
райдержадмiн icTp ацii.

Вiддiл документообiгу, управлiння персон€rлом та контролю апарату
райдержадмiнiстрацii ана-гriзу€ щокварт€rльну роботу з розгляду таких звернень,

узагальнюе пропозицii, що мiстяться в них, розробляс рекомендацii, спрямованi
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на усунення причин виникнення обфунтованих скарг i зауважень громадян,
контролюе вирiшення порушених у них питань.

44. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатноI первинноi
правовоТ допомоги, органiзацiя особистого приЙому таких громадян
здiйснюються вiдповiдно до Закону Украiни кПро безоплатну правову
допомогу).

Органiзацiя правового забезпечення
дiяльностi районноi державноi адмiнiстрацii

45. Правове забезпечення дiяльностi райдержадмiнiстрацii, а також
надання методичноI та iншоi практичноТ допомоги з правових питань
структурним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii здiЙснюе головний спецiалiст-
юрисконсульт апарату райдержадмiнiстрачiI.

Головний спецiа_lriст-юрисконсульт апарату райдержадмiнiстрацiТ
пiдпорядковуеться if головi, а з питань органiзацiТ роботи апарату
райдержадмiнiстрацiТ - керiвнику апарату райдержадмiнiстраuii.

46. У своiй дiяльностi головний спецiалiст-юрисконсульт апарату
райдержадмiнiстрацii керуеться Конститучiею та законами УкраiЪи, а також
ук€вами Президента УкраТни, актами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи i постановами
Верховноi Ради УкраiЪи, та прийнятими вiдповiдно до Конституцii та законiв
УкраiЪи, розпорядженнями голови обласноТ та районноi державноi
адмiнiстрацiй.

47. Основними завданнями головного спецiалiста - юрисконсульта апарату
райдержадмiнiстрацiТ е:

правове забезпечення дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ;

неухильне додержання вимог aKTiB законодавства структурними пiдроздiлами,
ап аратом та посадовими особами райдержадмiн iстрацii;
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- пiдготовка iнформацiйних, довiдкових та iнших матерiалiв з питань
застосування законодавства.

48. Головний спецiалiст-юрисконсульт апарату
вlдповrдно до покладених на нього завдань:

забезгrечуе вiдповiднiсть законодавству проектiв розпоряджень голови
райдержадмiнiстрацii, рiшень колегiI, а також iнших aKTiB

райдержадмiнiстрачii;
проводить правову експертизу проектiв розпоряджень голови

райдержадмiнiстрацii, готу€ висновки правовоi експертизи у разi ik
невiдповiдностi вимогам законодавства;

визнача€, якi розпорядження голови райдержадмiнiстрачii с
норматиtsно-правовими актами i пiдлягають державнiй реестрацii в органах
юстицiТ;

раидержадмlнlстрацl1
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застосування норм законодавства пiд час виконання покладених на них завдань
i функцiон€Lпьних обов'язкiв;

ПРеДСТаВЛЯе iнтереси раЙдержадмiнiстрацii у судах та iнших державних
органах пiд час розгляду правових питань або спорiв;

НеСе персон€lльну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на нього
завдань;

участь у нарадах i засiданнях, що проводяться у
райдержадмiнiстрацii;

викону€ iншi функцiТ з правового забезпечення дiяльностi
райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до цього Регламенту та чинного законодавства
УкраТни.

Консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи,
служби i KoMicii районноi державноi адмiнiстрачii

49. ЩЛя сПрияння здiйсненню повноважень райдержадмiнiстрацiТ iT голова
утворюе консульТативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи (рuдr, колегiТ,
робочi груци тощо), служби та koMicii. Завдання, функцiт та персон€tльний склад
таких органiв визначае голова райдержадмiнiстрацiТ.

Завдання, функцii, порядок утворення та лiквiдацii, порядок роботи цих
органiв визначаються положеннями про них, що затверджуються головою
алмiнiстрацii.

органiзацiю пiдготовки та проведення засiдань консультативних, дорадчих
та iншi допомiжних органiв здiйснюють cTpykTypHi пiдроздiли апарату
райдержадмiнiстрацii, та посадовi особи згiдно iз положеннями про цi органи.

з метою забезпечення участi громадян в управлiннi державними справами
при мiсцевiй райдержадмiнiстрачii вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 03. 1 l . 2010 J\Ъ 996 утворюеться громадська рада.

Рiшення з€}значених органiв оформляються протоколами.
50. Для узгодженого розгляду питань, що наJIежать до компетенцii

райдержадмiнiстрацii, обговорення найважливiших напрямiв 11 дiяльностi
утворю€ться колегiя райдержадмiнiстрацii (далi - колегiя) у складi голови
райдержадмiнiстрацii (голова колегiт), першого заступника голови, заступника
голови райдержадмiнiстрацii, керiвника апарату та керiвникiв окремих
структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii.

51. .Що складу колегiТ можуть входити за згодою керiвники територiальних
органiв центр€tльних органiв виконавчоТ влади та посадовi особи- органiв
мiсцевого самоврядув€}ння.

до складу колегiт Райдержадмiнiстрацii можуть бути включенi за
пропозицiею громадських органiзацiй, пiдприемств, установ та органiзацiй ik
представники.

52. Засiдання колегii вважа€ться правомочним, якщо на ньому присутнi не
менш як двi третини заг€Llrьноi кiлькостi if членiв.

Засiдання колегii проводяться вiдповiдно до плану роботи
райдержадмiнiстрацiТ, позачерговi - у Mipy потреби.
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У разi потреби можуть проводитися розширенi та виiЪнi засiдання колегii, а
також спiльнi засiдання з колегi€rльними органами iнших органiв виконавчоi
влади, органiв мiсцевого самоврядування.

53. Рiшення колегii приймасться вiдкритим голосуванням бiльшiстю
голосiв присутнiх на засiданнi членiв колегii. У разi рiвного розподiлу голосiв
вирiшальним € голос головуючого.

В окремих випадках за рiшенням головуючого може бути застосована
процедура таемного голосування.

Рiшення колегii оформляеться протоколом, який пiдписуеться головою
колегiТ i е пiдставою для видання ним вiдповiдного розпорядження (доручення).

54. Апарат райдержадмiнiстрачii здiйснюе органiзацiйне забезпечення
засiдань колегii.

55. У своiй роботi колегiя керу€ться Загальним положенням про колегiю
центр€tльного органу виконавчоТ влади i мiсцевоi держадмiнiстрацii,
затвердженим Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, Положенням про колегiю
Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ, затвердженим
розпорядженням голови райдержадмiнiстрацii, та цим Регламентом.

Порядок пiдготовки та проведення царад

56. Голова,
р айдержадмi н i стр ач ii,
райдержадмiнiстрацii
вирiшення питань, що

План проведення

перший заступник голови, заступник голови
керiвник апарату, керiвники структурних пiдроздiлiв
проводять наради з метою оперативного розгляду та
нЕLIIежать до ix компетенцiТ.
наради затверджуе вiдповiдна посадова особа.
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Органiзацiя проведення нарад у голови райдержадмiнiстрачii, першого
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ЗасТУПника голови, заступника голови райдержалмiнiстрацii та керiвника
аПарату раЙдержадмiнiстрацii поклада€ться на апарат або вiдповiднi cTpyKTypHi
пiдроздiли райдержадмiнiстрацii.

57. Вiдповiднi cTpyкTypHi пiдроздiли адмiнiстрацiТ та посадовi особи, якi
забезпечують проведення наради, не пiзнiше як за день до заходу подають
керiвниковi, якиЙ Його проводить, перелiк питань порядку денного, довiдковi та
аналiтичнi матерiа-пи, список запрошених, при потребi пропозицii щодо
Виступаючих тощо, органiзовують запрошення, реестрацiю учасникiв,
Протоколювання наради, доведення прийнятих доручень до виконавцiв. За
визначенням посадовоi особи) яка проводить нараду, порядок денний,
аналiтичнi довИки про стан справ та обrрунтування причин внесення питань на
розгляд надсилаються учасникам наради завчасно) а з додаткових
(позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

58. Прийнятi на нарадах рiшення оформляються протоколами не пiзнiше
НiЖ У тРиденниЙ строк. У протоколi зазначаються прiзвища та iнiцiа_lrи
ПОСаДОВих осiб, якi брали участь у нарадi, питання, що розгляд€uIися, i прийнятi
за результатами розгляду рiшення.
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Протокол Еаради пiдписуе головуючий. Протоколи зберiгаються у
структурних пiдроздiлах райдержадмiнiстрацii, якi забезпечув€Lllи проведення
наради.

59. За результатами розгляду питань на нарадi можуть видаватися в

установленому порядку розпорядження (доручення) голови або наказ керiвника
структурного пiдроздiлу райдержадмiнiстрацii.

60. Право офiцiйно повiдомляти засобам масовоТ iнформачii про порядок
денний i пiдсумки розгляду питань на нарадах мае уповноважена головою
райдержадмiнiстрацiT посадова особа.

61. Щозвiл на присутнiсть представникiв засобiв масовоi iнформацii та на
проведення KiHo-, вiдео-, фотозйомок i звукозапису у примiщеннi, де
вiдбувасться нарада, нада€ться особою, яка проводить цей захiд за
погодженням з головою райдержадмiнiстрачii.

62. З метою координацii дiяльностi першого заступника голови, заступника
голови райдержадмiнiстрацiТ, керiвника апарату райдержадмiнiстрацii,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, територiальних
органiв центр€tльних органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого
самоврядування району у голови адмiнiстрацii кожну п'ятницю проводяться
оперативнi наради.

бЗ. У першого заступника голови, заступника голови райдержадмiнiстрацii
- з керiвниками вiдповiдних структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii,
дlяльнlсть яких спрямовуеться, координуеться та контролю€ться ними
вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв та у керiвника апарату райдержадмiнiстрацii
iз керiвниками структурних пiдроздiлiв апарату райдержалмiнiстрачii робочi
наради проводяться по необхiдностi.

Порядок внесення та розгляду проектiв розпоряджень
голови районноТ державноi адмiнiстрацii

64. Голова райдержадмiнiстрацii на виконання aKTiB законодавства,
доручень Прем'ер-мiнiстра УкраТни, розпоряджень та доручень голOви обласноi
державноТ адмiнiстрацii,за власною iнiцiативою вида€ одноособово в межах
повноважень райдержадмiнiстрацiТ розпорядження.

65. Проекти розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii (д-i - проекти
розпоряджень) готують cTpyкTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii, iT апарату.

66. У разi коли розроблення проекту розпорядження доручено одночасно
кiльком структурним пiдроздiлам районноi державноi адмiнiстрачiТ чи iT
апарату, головним розробником е виконавець, зазначений першим.

67. Проекти розпоряджень пiдлягають обов'язковому погодженню iз
зацiкавленими структурними пiдроздiлами районноТ державноI адмiнiстрацiТ,
якi задiянi у виконаннi даного розпорядження, а у разi потреби з iншими
органами.

У разi коли проект розпорядження
адмiнiстративно-територiальноТ одиницi або

ts
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стосуеться розвитку конкретноi
iHTepeciB окремоi територiальноТ

ь
ь,
}
}
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громади, такий проект надсилаеться вiдповiдному органу мiсцевого
самоврядування для розгляду i внесення пропозицiй.

Головний розробник самостiйно визначае заiнтересованi cTpyKTypHi
пiдроздiли районноi державноi адмiнiстрацii, iT апарату та iншi органи,
виходячи iз змiсту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник органiзовуе, спрямовуе i коорлинуе роботу
заiнтересованих структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, iT апарату та
iнших органiв з розроблення проекту розпорядження, вживас вичерпних
ЗахОДiв ДЛя врегулювання розбiжностей у ix позицiях щодо проекту (проводить
консУЛьтацii, узгоджувЕLльнi наради, робочi зустрiчi тощо), отримус вiд них
iнформацiйно-аналiтичнi та iншi необхiднi матерiали.

Заiнтересованi cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноТ адмiнiстрачii, if
аПаРаТУ та iншi органи за зверненням головного розробника у визначений ним
строк беруть участь в опрацюваннi та погодженнi проекту розпорядження.

ПРоекти погоджуються шляхом ik вiзування керiвниками структурних
ПiДРОЗдiлiв райдержадмiнiстрацii, iнших органiв, першим заступником голови,
заступником голови райдержадмiнiстрацii та керiвником апарату
РаЙдеРжадмiнiстрацii. При цьому з€внача€ться посада, iнiцiшrи i прiзвище
особи, яка вiзуе проект розпорядження, а також дата вiзування.

ПРОекти розпоряджень голови райдержадмiнiстрачii, якi розробляються на
ВИКОНаннЯ aKTiB законодавства та доручень Прем'ер-мiнiстра УкраiЪи,
ПОГОДЖУЮТься не пiзнiше нiж у дводенний строк пiсля ix подання головним
РОЗРОбником. Bci iншi проекти розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii
ПОГОДЖУЮТЬСЯ не пiзнiше нiж у триденниЙ строк пiсля ik подання головним
розробником.

Якщо заiнтересованi cTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii, iT
аПаРаТУ та iншi органи не висловили своеТ позицiТ щодо проекту розпорядження
У ВИЗНаЧениЙ головним розробником строк, такиЙ проект вважа€ться
погодженим без заувЕDкень.

За реЗультатами погодження проекту розпорядження головним
розробником гот)._еться довiдка про погодження (додаток 1), у якiЙ
ЗuLЗначаюТься заiнтересованi cTpyKTypHi пiдроздiли раЙдержадмiнiстрацii, it
апарату, iншi органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;
Висловили зауваження та пропозицiТ, BpaxoBaцi головним розробником;: ВиСЛоВиЛИ зауваження та пропозицii, не BpaxoBaнi головним

розробником;
не висловили своеi позицiТ щодо проекту розцорядження.

!овiдка про погодження може не готуватись у разi, коли проект
розпорядження стосусться питань управлiння персон€Lпом, органiзацiйних
(внУтрiшнiх) питань дiяльностi райдержалмiнiстрацiТ або коли проект
розпорядження погоджу€ться не бiльше як iз трьома заiнтересованими
СТРУКТУРНИМИ ПiДРоздiлами раЙдержадмiнiстрацii, iншими органами i при
цьому проект погоджено(завiзовано) ними без зауважень.
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узгодження позицiй (додаток...2)_: який пiцписуе керiвник структурного
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Копii документiв погодження проекту розпорядження зберiгаються в
архiвних справах головного розробника.

68. Неврегульованi розбiжностi у позицiях заiнтересованих структурних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ, iT апарату та iнших органiв, щодо проекту
РОЗПОРЯДЖення оформляються головним розробником у виглядi протоколу

ПlДроЗдlлу раидержадмlнlстрац11, 11 апарату, 1ншого органу, що с головним
розробником,

69. Головний розробник готуе пояснювЕtльну

розпорядження (додаток З), що повинна мiстити
обгрунтування i прогнози соцiально-економiчних
реалiзацii виданого розпорядження.

Що пояснювальноТ записки у разi потреби
iнформацiйно-довiдковi матерiали (таблицi, графiки тощо).

Загальний обсяг пояснювальноi записки не повинен перевищувати
чотирьох аркушiв.

Пояснюв€Lпьна записка не подасться до проектiв розпоряджень з питань
УпРвлiння персон€uIом, внесення змiн до складу KoMiciT, робочоi групи або з
iнших органiзацiйних питань.

Подання пояснювальноi записки до проектiв розпоряджень нормативного
характеру, в тому числi регуляторних aKTiB, е обов'язковим.

70. У разi коли проект розпорядження, що готу€ться, тягне за собою змiни
абО ДоПовнення до iнших розпоряджень, TaKi змiни або доповнення
ВклЮЧаЮться в текст проекту або подаються у виглядi проекту окремого
роЗПорядження одночасно з основним проектом. До таких проектiв
РОЗпоряджень додаеться порiвняльна таблиця (додаток 4), у якiй зазначаються
ПОЛОЖеНня (норми) розпорядження, що е чинними, а також пропозицiI стосовно
викладення ik у новiй редакцii.

7|. У разi проведення публiчного обговорення проекту розпорядження
гОловниЙ розробник вносить Його р€вом з довiдкою, в якiй з€вначаються особи,
ЩО бУли залученi до т€lкого обговорення, його результати, а також рiшення
ЩОДо Вр€жування lrропозицiй чи обгрунтування ix вiдхилення в цiлому або
частково.

72. ПроекТ розпорядження iз соцiаJIьно-економiчних питань, як правило,
Мае ВСТУПНУ ЧаСТинУ (преамбулу), в якiЙ наводяться результати аналiзу стану
СПРаВ i причини виникнення недолiкiв у розв'язаннi вiдповiдних проблем,
визначаеться мета видання розпорядження.

нормативнi положення та завдання суб'ектам вiдносин, передбаченi у
проектi розпорядження, повиннi бути конкретними i ре€lльними, спрямованими
На ДОСЯГнення у наЙкоротшиЙ строк визначеноТ мети та мiстити у разi потреби
перелiк виконавцiв i строки виконання завдань.

У ПРОектi розпорядження можуть передбачатися у разi потреби промiжнi
контрольнi строки iнформування райдержадмiнiстрачii про хiд виконання
встановлених завдань.
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Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1 1.0З.2004 Jф 308.
Головний розробник р€вом з проектом розпорядження,

ь
ь,"ь

ПРОеКТИ роЗПоряджень з питань соцiально-економiчного розвитку
вiдповiдноi територii У разi потреби попередньо обговорюються на засiданнях
колегiТ райдержадмiнiстрацiТ.

73. У разi розроблення проекту розпорядження, який мас ознаки
регуляторного акта, головний розробник проводить ан€шiз його регуляторного
впливУ вiдповiднО дО вимоГ ЗаконУ УкраiнИ <ПрО засади лержавноI
регуляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> за Методикою
проведення аналiзу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою

який мае ознаки
регуляторного акта пода€:

- КОпiЮ рiшення територiального органу ,Щержпiдприсмництва про його
погодження або копiю рiшення апеляцiйноi регуляторноi koMiciT про
задоволення скарги головного розробника щодо вiдмови зазначеного органу в
погодженнi проекту акта р€вом з аналiзом його регуляторного впливу;

- копiю повiдомлення про оприлюднення проекту.
74. ПiДгОтовлений проект розпорядження пiдписуеться керiвником

ЩО € ГОЛОВНИМ РОЗРобником, та вноситься головi раЙдержадмiнiстрацiТ
документами, передбаченими пунктами 67 -73 цього Регламенту.

За ДОРУЧенняМ голови райдержадмiнiстрацii, першого заступника голови,
заступника голови райдержадмiнiстрацiт, керiвника апарату
райдержадмiнiстрацiт (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв) опрацювання
внесеного проекту розпорядження проводиться в ii апаратi та у разi потреби
здiйснюсться редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження

l
},
|r,
F

органу,

р€вом з

в апаратi
днiв. У разiрайдержадмiнiстрацii не повинен перевищувати 15 робочих

l,
l.,
i.

потреби з€вначений строк може бути продовжено на обгрунтоване прохання
посадовоТ особи ап арату райдержадмiн iстрацiТ.

75. ПРОекТи розпоряджень пiдлягають обов'язковiй правовiй експертизi у
головного спец iшriста-юрисконсульта ап арату райдержадмiн iстрацii.

У РаЗi коли проект розпорядження цодано апарату райдержадмiнiстрацiТ з
порушенням визначених у цьому роздiлi вимог, головний спецiалiст-
юрисконсульт апарату райдержадмiнiстрацii доповiдае про це керiвнику
апарату райдержадмiнiстрацii, який у дводенний строк супровiдним листом за
cBoiМ пiдписом (додаток 5) повертае головному розробниковi проект
розпорядження та матерiЕlли до нього.

Головний спецiалiст-юрисконсульт апарату райдержадмiнiстрачiТ
опрацьову€ поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову
експертизу, вносить поправки, пов'язанi з приведенням проекту розпорядження
У вiдповiднiсть з вимогами нормопроектувальноi технiки, а також у разi
потреби редагуе проект розпорядження.

Головний спецiа;riст-юрисконсульт апарату райдержадмiнiстрацiТ пiд час
проведення правовоi експертизи :

перевiряе проект розпорядження на вiдповiднiсть КонституцiТ та
законам УкраТни, iншим актам законодавства;
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ефективнiсть обраного правового шляху врегулювання

вiдповiднiсть вимогам,
повноту tIогодження iз

райдержадмiнiстрачii Еенормативного
з моменту ix видання, якщо с€}мими

бiльш пiзнiй строк набрання чинностi.
Тх виконавцiв, а у разi потреби

заiнтересованими органами.
у разi виявлення невiдповiдностi проекту розпорядження чи його окремих

положень актам законодавства головний спецiалiст-юрисконсульт апарату

райлержадмiнiстрацii готуе зауваження до такого проекту та повертас його на

доопрацЮваннЯ головноМу розробниковi з вiдповiднимИ пропозицiями, У разi

коли недолiки проекту розпорядження не можуть бути ycyHeHi шляхом

доопрацЮвання, 
^.опо""йЙ 

спецiалiст-юрисконсульт апарату районноТ

д.р".Ъ""оТ адмiнiстраuiТ готуе висновок (лолаток 6),

Проект розпорядження, у TeKcTi якого мiстяться посилання на нормативно-

правовi акти, подаеться для проведення правовот експертизи разом з текстами

з€Lзначених aKTiB.
76. Якщо пiд час опрацювання проекту розпорядження виявлено

необхiднiсть внесення до нього iстотних змiн, проект повертаеться для

доопрацюв€шня та повторного погодження,
ZZ. Про.кт розпорядження вiзуеться у порядку, визначеному Iнструкцiею з

дiловодства в urrupuii та структурних пiдрозлiлах Вишгородськоi районноТ

оприлюднюються.
розпорядження голови райдержадмiнiстрацii нормативного характеру

пiдлягають державнiй реестрачii у вiдповiдних органах юстицiт згiдно з

Положенням про державну реестрацiю нормативно-правових aKTiB MiHicTepcTB,

iнших органiв 
""*оru"rоi 

влади, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи вiд 08.12.t992 JЮ 7З1.

розпорядженнJI гол,ови райлержадмiнiстрацii нормативЕого характеру

набиршоть чинностi пiс.ля реестрацii з дня ix оприлюднення, якщо- самими

актами це встановлено бiльш пiзнiй строк введення ix у лiю,
розпорядження. голови райдержадмiнiстраuii', зазначенi в абзацах третьому

i четвертому цього пункту, оприлюднюються в tlорядку, передбаченому

Законом Украiни кПро достуII до публiчноI iнформацii>.

79. Щолатки до розпоряджень голови райлержадмiнiстрацii е невiд'емною

частиною таких розпоряджень, пiдписуються керiвником структурного

п iлрозлiлу райдержадмiнiстрацii, який готував проект розпорядження.,
.80. Розпорядження гоJIови райлержадмiнiстрачii надсиJIаютъся

заiнтересованим органам, гriдприемствам, установам та органiзацiям i

посадовим особам згiдно з розрахунком розсиtrанirя та оприлюднюються на

офiчiйному веб-сайтi вайдержалмiнiстрачii в установленому iT головою

порядку.
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Головний розробник забезпечуе вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про
засади державноi регуляторноТ полiтики у сферi господарськоТ дiяльностi>
здiйснення вiдстеження результативностi прийнятого розпорядження.

Публiчне обговорення проекту розпорядження голови
ра йонноi державноI адмiнiстрацii

81. Проект розпорядження, який стосуеться життевих iHTepeciB широких
верств населення Вишгородського району, прав, свобод i законних iHTepeciB
громадян, передбачае затвердження регiональних програм економiчного,
соцiального, культурного розвитку, а також ма€ важливе соцiально-економiчне
значення для його розвитку, може бути винесений для публiчного обговорення
на буль-якому етапi пiдготовки шляхом опублiкування у друкованих засобах
масовоТ iнформаuii або доведення до вiдома населення в iнший спосiб.

головного розробника або за власною iнiцiативою.
Пропозицiя публiчного обговоренняlIропозицlя щодо проведення пуолlчного ооговорення проекту

розпорядження повинна мiстити обrрунтування необхiдностi обговорення та
iнформацiю про джерела фiнансування його проведення, стислий змiст, мету та
очiкуванi результати прийняття розпорядження.

Пропозицiя пiдписуеться головним розробником та вiзуеться керiвниками
заiнтересованих структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ чи if апарату або
iншими органами.

.Що пропозицii додаються проект розпорядження, завiзований
органу, що е головним розробником, та план проведення
обговорення.

У планi проведення публiчного обговорення зазнача€ться:
якi верстви та групи населення повиннi взяти участь в обговореннi;
яких результатiв необхiдно досягти;
якi заходи передбачено здiйснити в ходi обговорення;

оприлюдню€ться у порядку та у спосiб, передбаченими статтями 9, |2, 13 i 20
Закону УкраТни кПро засади державноТ регуляторноi полiтики у сферi
господарськоТ дiяльностi>.

83. Органiзаuiя проведення публiчного обговорення поклада€ться на
головного розробника.

Головний розробник подас уповноваженому структурному пiдроздiлу
раЙдержадмiнiстрацii проект розпорядження р€tзом з планом проведення
пУблiчного обговорення, обЦрунтуванням необхiдностi його прийняття та
iнформацiею про KoHTaKTHi телефони i адресу головного розробника.

Публiчне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться
вiДповiдно до Порядку проведення консультацiй з громадськiстю з питань
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82. Рiшення про
розпорядження приймас

проведення публiчного
голова райдержадмiнiстрацiТ

обговорення проекту
на пiдставi пропозицiТ

керiвником
публiчного

F
}.ь}}
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ознаки регуляторного акта,

i
р
г,



F,
r,,

2L

формУвання та реалiзацiТ державноТ полiтики, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03. 1 l .2010 J\Ъ 996 (зi змiнами).

84. ПропозиuiТ та зауваження, що надiйшли у процесi публiчного
обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником,
узаг€rльнюються та враховуються пiд час доопрацювання проекту.

,.ЩОопрацЮвання проекту розпорядження за результатами обговорення
може бути пiдставою для звернення головного розробника щодо продовження
строку внесення такого проекту до райдержадмiнiстрачii.

ВЗаСмОвiДносини районноi державноI адмiнiстрацii з обласною державною
аДмiнiстрацiсю, iншими органами державноi влади та органами мiсцевого

самоврядування

85. Взасмовiдносини райдержадмiнiстрацii з iншими органами державноТ
ВЛаДИ Та ОРганами мiсцевого самоврядування здiЙснюються в установленому
законодавством порядку з метою забезпечення н€Lпежного виконання
покладених на райдержадмiнiстрацiю завдань.

КОнтроль за виконанням органами мiсцевого самоврядування делегованих
повноважень органiв виконавчоi влади здiйснюеться у встановленому
законодавством порядку.

86. Райдержадмiнiстрацiя готу€ та подае зауваження i пропозицiТ з питань
РОЗВИТКУ ВiДпОвiДних адмiнiстративно-територiальних одиниць до проектiв
aKTiB законодавства, якi розробляються iншими органами.

з метою врахування громадськот думки щодо проекту акта законодавства з
питань розвитку району, що надiйшов вiд iнших державних органiв для
погодження райдержадмiнiстрацiею, може бути проведене його громадське
обговорення.

Виконуючий обов'язки
керiвника апарату адмiнiстрацii ю. ФЕщЕнко

мар,янаЮХИtr.tЧУК 
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Щодаток 1

до Регламенry Вишгородськоi
районноi державноТ адмiнiстрацiТ
киiъськоi областi
(пункт б7)

довIдкА
про погодження проекту розпорядження

(назва)

Проект розпорядження розроблено
(найменуваннrI структурного

пiдроздiлу, iншого органу, що е головним розробником)

;

ь
ь

(пiдстава для розроблення)
та погоджено:
без зауважень

(посада)

iз зауваженнrIми (пропозицiями),
якi враховано

(посада)

iз зауваженнями (пропозицiями),
якi враховано частково

(посада)

iз зауваженнями (пропозицiями),
якi не враховано

(посада)

CTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii,

(Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)

(Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)

(Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)

(Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)

iT апарату, iншi органи, якi
держадмiнiстрацii,

затвердженого розпорядженням голови Держадмiнiстрацiт вiд
N9 _, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

(найменування посади (пiдпис)
керiвника структурного
пiдроздiлу, iншого
органу, що е головним розробником)

20_ р.

(Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)
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щодо проекту розпорядження

Щодаток 2

до Регламенry Вишгородськоi
районноТ державноi адмiнiстрацii
киiъськоi областi
(пункг 68)

протокол
узгодження позицiй

(назва)
;
ь,
h
} 1. YpaxoBaHi зауваження (пропозицiТ)

2. Неврегульованi розбiжностi

l':
},
ь
}
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(найменування посади
керiвника структурного
пiдроздiлу, iншого
органу, що е головним
розробником)

(пiдпис) (Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)
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ь,,
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20_ р.

Редакцiя частини проекту
розпорядження, до якоТ

висловлено
з ауваження(пр опозицii)

Найменування
структурЕого пiдроздiлу,
iншого органу, що подав

зауваження(пропозицii) та
iх змiст

Спосiб врахування

Редакцiя спiрноi частини
проекту розпорядження
(пропозицii) та ix змiст

Найменування
структурного пiдроздiлу,

iншого органу, що
висловив

зауваження(пропозицiТ) та
ix змiст

Обrрунryвання причин
вiдхилення
зауважень 

| 

(пропозиrriй)
головним розробником
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Додаток 3

до Регламенту Вишгородськоi
районноi державноi адмiнiстрацiТ
киiвськоi областi
(пункт 69)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження
(назва)

1 . Обгрунryвання необхiдностi прийняття розпорядження

Зазначаеться пiдстава розроблення проекту розпорядженнJI (на виконання акта
законодавства, доручення Прем'ср-мiнiстра Украiни, за власною iнiцiативою тощо) та
стисло викJIадаеться суть проблеми, н& розв'язання якоi спрямовуеться
роЗпорядження, i причини if виникнення, наводяться данi, що пiдтверджують
необхiднiсть правового вреryлюваннrI питання.

2. Мета i шляхи iT досягнення

hьь}
l

Розкриваеться мета, якоТ плануеться
розпорядження, та механiзм його виконаннJI, а
проекту.

3. Правовi аспекти

досягти в результатi прийнятгя
також суть найважливiших положень

i"ь
},
}
i

Зазначаються правовi пiдстави розроблення проекту розпорядження та перелiк
нормативно-правових акгiв, що дiють у вiдповiднiй сферi суспiльних вiдносин.

Виходячи iз змiсту проекту розпорядженнJI зilзначаеться потреба у BHeceHHi змiн
до чинних розпоряджень або визнання ii такими, що втратили чиннiсть, а також
3авдання з розроблення нових розпоряджень або вiдсутнiсть потреби у BHeceHHi змiн
до чинних чи розробленнi нових розпоряджень.

У разi коли проект розпорядження стосусться прав та обов'язкiв громадян,
про це зiвначасться окремо.

4. Фiнансово-економiчне обгрунryвання

Наводяться фiнансово-економiчне обгрунryвання проекту розпорядження.
роЗрахУнок необхiдних матерiальних i фiнансових витрат, ix обсяг та джерела
покриття. Якщо виконанЕя розпорядження не потребу€ додаткових матерiальних та
iнших витрат, про це зазначаеться окремо. Щетальнi фiнансово-економiчнi
розрахуЕки можуть додаватися до поясЕювальноТ записки.

5. Позицiя заiнтересованих органiв

Зазначаеться, чи стосу€ться проект розпорядження iHTepeciB iнших органiв, та
стисло викJIада€ться ix позицiя.
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Продовження додатку 3

Якщо проект подано з розбiжностями, наводиться iнформацiя про роботу,
проведену з ix уреryлювання (стисло повiдомлясться про вжитi головним
розробником заходи, спрямованi на пошук взаемоприЙнятного рiшення,
врегулювання спiрноi позицii, зi}значасться, чи проводилися переговори,
консультацiТ, робочi зустрiчi, наради тощо, а також хто з посадових осiб брав у них
участь).

6. Регiональний аспект

Якщо проект розпорядження стосуеться питаннjI розвитку адмiнiстративно-
територiальноi одиницi, зазначаеться, чи враховують положення проекту потребу
регiону, Його вплив на регiональний розвиток, наводиться позицiя органiв мiсцевого
самоврядування, а також визначаеться ступiнь iT вiдображення в проектi.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацiй з громадськiстю, пропозицii та
зауваження громадськостi i сryпiнь ix врахування, запропонованi шляхи мiнiмiзацiТ
негативних наслiдкiв неврахування таких пропозицiЙ та зауважень, а також
способи вреryлювання конфлiкгу iHTepeciB.

якщо проект розпорядження не потребус проведення цромадського обговорення,
про це з€вначаеться окремо.

8. Прогноз результатiв

,Щаеться прогнозна оцiнка результатiв виконання розrrорядження, зазначаються
критерiТ (показники), за якими оцiнюеться ix ефективнiсть, порiвнюються
досягнутi результати з прогнозованими, аналiзуються можливi ризики та заходи
щодо Тх мiнiмiзацiТ. КритерiI оцiнки ефективностi повиннi зчвначатися в
конкретних одиницях (грошовi одиницi, одиницi продукцiт тощо). Прогнознi
розрахунки та критерii оцiнки ефективностi можуть додаватися до пояснювальноi
записки.

(найменуваншI посади
керiвника структурного
пiдроздiлу, iншого
органу, що с головним
розробником)

20

(пiдпис) (Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)
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Додаток 4

до Регламенry ВишгородськоТ
районноi державноi адмiнiстрацii
киiвськоi областi
(пункт 70)

ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

[ до проекту розпорядження
lF,
h,
!

(назва)

Змiст положення чинного розпорядження Змiст вiдповiдного положення проекту
розпорядження

(@ ("tД"rФ
керiвника структурного
пiдроздiлу, iншого
органу, що е головним
розробником)
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Щодаток 5

до Регламенту ВишгородськоТ
районноТ державноi адмiнiстр ацii
киiвськот областi
(пункт 75)

(найменування структурного
пiдроздiлу, iншого органу,
що с головним розробником)

Вiдповiдно до Регламенту ВишгородськоТ районноi державноТ адмiнiстрацiТ
затвердженого розпорядженням ii голови вiд _ N9 _, повертасмо проект
розпорядження

(назва)
для приведення його у вiдповiднiсть з вимогами пункту
Регламенту.

Щодаток: на _ арк.

(керiвник апарату) - (пiдпис) (Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)

20_ р.
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Щодаток 6

до Регламенту ВишгородськоI
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
китвськоi областi
(пункт 75)

i.

l"
ь

висновок
головного спецiалiста-юрисконсульта апарату ВишгородськоТ раЙонноТ державноТ
адмiнiстрацiТ до проекту розпорядження

(назва)
Проект розпорядження розроблено

(найменування структурного

l. За

пiдроздiлу, iншого органу, що е головним розробником)

результатами проведеноТ експертизи виявленiневiдповiдностi:
1)

(Конституцii i законам Украiни, iншим актам законодавства,

розпорядженням голови держадмiнiстрацiТ)
2)

l,.
ь.
)..
t

(вимогам нормопроектувzlJlьноi технiки - зазначаються

недолiки, зокрема логiчнi та змiстовi)
2. Узагальнений висновок

(наводиться узагальнений висновок та

пропозицiТ щодо проекту в цiлому, оцiнюеться правова доцiльнiсть

прийнятгя та обгрунтованiсть проекту, доцiльнiсть способу правового
врегулювання питання, порушеного в ньому)

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

(Головним спецiалiстом-
(iм'я та прiзвище)
юрисконсультом апарату
Райдержадм iH icTp ацii)

( пiдпис) (Власне iм'я та ПРIЗВИЩЕ)
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