
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
киiвськоi оБлАстI
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Вишгород

Про затвердження Положення про апарат
Вишгородськоi районноi державноi
адмiнiстрацii КиiЪськоi областi

Вiдповiдно до cTaTTi 44 Закону УкраТни "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii"',
РегламентУ ВишгороДськоi районноi державноi адмiнiстрацii Киiвськоi областi,
затвердженого розпорядженням виконуючого обов'язки голови адмiнiстрацlТ вiд26.|2.20l9
року JФ бб9, IнстРукцii З дiловодства в апаратi та структурних пiдроздiлах Вишгородськоi
районноi лержавноi адмiнiстрацii затверлженоi розпорядженням викон},ючого обов'язки
голови адмiнiстрацii вiд 2з.|2.20119 року J\Ъ 663, розпорядження викон},ючого обов'язки
голови адмiнiстрацiТ вiд 06.12.20|9 J\ъ 614 <Про упорядкування структури та граничноТ
ЧИСеЛЬНОСТi аПаРаТУ, УПРавлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв Вишгородськоi
районноi державноi адмiнiстрацii в 2020 роцi>:1. ЗатвердитИ ПоложеннЯ прО апараТ ВишгороДськоТ районноi державноi
адмiнiстрацii Киiъськоi областi, що дода€ться.

2. ВизнаТи такими, що втратили чиннiсть розпорядження голови адмiнiстрацiт
вiд 16.08.2016 р. J\Ъ 380 <Про затвердження Положення про апарат Вишгородськоi
районноi державноi адмiнiстрацii>, вiд 31.08.2017 р. Jф 429 <Про внесення змiн та
доповнень у розпорядження голови адмiнiстрацii вiд l6.08.20lб р. J\Ъ 380 кПро
затвердження ПолоЖення прО апараТ ВишгороДськоi районноi державноi адмiнiстрацii)>,
вiд 05.12.2017 р. J\ъ б18 <Про внесення змiн та доповнень до Положення про апарат
вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрачii, затвердженого розпорядженням голови
адмiнiстрацii вiд 16.08.2016 р. JФ 380), вiд 09.07.2018 р. jrlb 29б-uПро внесення змiн та
доповнень до Положення про апарат Вишгородськоi районноi лержавноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови адмiнiстрацii вiд 16.08.20lб р. JФ 380>

3. Контроль за виконанням даного рфпорядження покласти на виконуючого обов'язки
керiвника апарату Фещенко Ю.О.

Виконуючий обов'язки
голови адмiнiстрачii - -1r-/--1 ---- о. дАнчин
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ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрацii

киiъськоi областi

l. Положення про апарат Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрацii Киiвськоi
областi розроблене на пiдставi Закону УкраiЪи "Про мiсцевi дgрх(пвнi адмiнiстрацii'',
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l1 .|2.1999 Ng 226З <Про затвердження Типового
регламенту мiсцевоi державнот адмiнiстрацiт> (зi змiнами), регламенту Вишгородськоi
районноi державноi адмiнiстрацii Киiъськот областi, затвердженого розпорядженням
виконуючогО обов'язкИ голови адмiнiстрацii вiд 26.12.20119 Ns 669, розпорядження
виконуючого обов'язки голови адмiнiстрацii вiд 06.12.2019 Jф бl4 <Про упорядкування
структури та граничноi чисельностi апарату, управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних
пiдроздiлiв Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрацii в 2020 Роцi>.

2. Апарат Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрацii (далi - апарат) €
структурним пiдроздiлом Райдержадмiнiстрачii, який утворю€ться головою
райдержадмiнiстрацii i йому пiдпорядковуеться.

з. Апарат у своiй дiяльностi керу€ться Конституцiею УкраТни, Законом УкраiЪи
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, iншими законами Украiни, актами Прези!ента
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, iнших органiв виконавчоi влади 

""щоiо рiвня,
розпорядЖеннямИ та доручеНнямИ головИ районноТ та обласнОi державних адмiнiстрацiй.

4. Органiзацiя роботи апарату здiйснюсться вiдповiдно до Регламенry Вишгородськот
районноi державноi адмiнiстрацii Киiъськот областi, akTiB, якi визначають порядок ведення
дiловодства в райдержадмiнiстрацii, цього Положення.

5. Основними завданнями апарату €:

правове, iнформацiйно-аналiтичне, методичне, кадрове, матерiально-технiчне та iнше
органiзацiйне забезпечення дiяльностi районноi лержавноi адмiнiстрацii;

систематичний аналiз дотримання та виконання структурними пiдроздiлалли
райдержадмiнiстрацii aKTiB законодавства та розпоряджень голови районноТ !ержавноi
адмiнiстрацii.

6. Апарат вiдповiдно до покладених на нього завдань:
6.1. опрацьовуе документи, що нацходять до районноТ державноТ адмiнiстрацii, готуе

до них аналiтичнi, довiдковi та iншi матерiали, а також проекти доручень голови та
заступникiв голови районноi державноi адмiнiстрацii.

6.2. здiйснюе опрацювання проектiв розпоряджень голови райдержадмiнiстрачii,
проектiв наказiв керiвника апарату адмiнiстрацii, за дорученням голови райдержадмiнiсiрацii
розробляе проекти розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii з питань, вiдне."""* до
компетенцii апарату;

б.3. систеМатичнО перевiряе виконаннЯ aKTiB закоНодавства, розпорядЖеНЬ i дору.rень
голови районноi державноi адмiнiстрацii управлiннями, вiддiлами та iншими структурними
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пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацiт, а також виконкомаN,Iи мiсцевих рш (за
дорученням голови райдержадмiнiстрацiТ); вивчае i узагальню€ досвiд роботи цих органiв та
ншае iM практичну допомогу щодо iT полiпшення; розробляе пропозицii про удосконi}лення
дiяльностi цих органiв, здiйснюс контроль за своечасним поданням ними до
райдержадмiнiстрацii доповiдей, iнформацii та iнших матерiалiв щодо виконання akTiB
законодавства, розпоряджень i Дор1,.rень голови мiсцевоi державноТ адмiнiстрацii;

6.4. аналiзус за дорученням голови районноТ державноi адмiнiстрацii дiяльнiсть
органiв мiсцевого саN,Iоврядування у межах i порядку, визначених законодавством, пода€
методичну та iншу практичну допомогу в полiпшеннi органiзацii ik роботи, готус пропозицii
щодо поглиблення взаемодii районноТ державноi адмiнiстрацii з органами мiсцевого
самоврядування у спiльному вирiшеннi питань соцiального, економiчного та культурного
розвитку вiдповiдних територiй;

6.5. готус аналiтичнi, iнформацiйнi та iншi матерiали з органiзацiйних та кадрових
питань, дiяльностi райдержадмiнiстрацii, що подаються головi районноi державноi
адмiнiстрацii на розгляд;

б.6. опрацьовуе та подас головi районнот державнот адмiнiстрачii проекти планiв
роботи раЙонноi державноi адмiнiстрацii, забезпечуе контроль за ix виконанням;

6.7.у встановленому порядку забезпечу€ органiзацiйну пiдготовку та проведення
засiдань колегii районноi державноi адмiнiстрацii, консультативних, дорадчих, iнших органiв
райдержадмiнiстрацii, нарад, заходiв, якi проводяться головою Райдержадмiнiстрацii або
його заступниками;

6.8. органiзовуе особистий прийом громадян i розгляд звернень, що надiйшли до
районноi державноi адмiнiстрачiт, контролюе вирiшення порушених у них питань,
узагальнюе та аналiзуе пропозицii, що мiстяться в них, розробляс пропозицii, спрямованi на
удосконалення причин, якi породжують обцрунтованi скарги та зауваження громадян;

б.9. анаiriзуе piвoм iз структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацiТ
СОЦiаЛЬНО-економiчне i суспiльно-полiтичне становище на вiдповiднiй територii, розробляе
та вносить головi районноi державноi адмiнiстрацii пропозицii щодо його полiпшення, бере
участь у пiдготовцi звiтiв голови районноi державноТ адмiнiстрацii на сесiях районноi рали
про виконання програм соцiально-економiчного та культурного розвитку району, а також
про реалiзацiю повноважень, делегованих Вишгородською районною радою;

б.10. проводить, вiдповiдно до затвердженого головою районноi державноi
алмiнiстрацii плану, роботу, пов'язану з органiзацiсю добоРУ, розстановки, пiдвищення
квалiфiкацii та заохочення працiвникiв районноi державнот адмiнiстрацii, створенням
квалiфiкованого резерву та веденням облiку кадрiв, вжива€ заходiв до полiпшення
органiзацii та пiдвищенНя ефектИвностi роботИ працiвникiВ районноi лержавноТ
адмiнiстрацii;

6.11. забезпечу€ ведення дiловодства, дотримання ceкpeTнocTi i службовоi таемницi в
апаратi райдержадмiнiстрацii;

б.12. здiйснюе матерiально-технiчне i господарсько-побутове забезпечення дiяльностi
районноi державноТ адмiнiстрацii;

б.13. забезпечуе в межах cBoix
адмiнiстрацii з КиiЪською обласною радою,
Вишгородською районною радою у процесi

6.14. вiдповiдно до чинного
адмiнiстративно-територiа;lьного устрою
головi адмiнiстрацiТ;

повноважень взаемодiю районноТ державноi
КиiЪською обласною державною адмiнiстрацiсю,
своеi дiяльностi;
законодавства органiзову€ розгляд питань

району, готус i вносить вiдповiднi пропозицii

6.15. забезпечуе створення умов для реа,riзацii конституцiйних прав громадян на
iнформацiю з метою залучення широкоi громадськостi району до процесй бормування та
реалiзацii внутрiшньоi i зовнiшньоi полiтики держави, прийняття районною державною
адмiнiстрацiсю суспiльно значимих управлiнських рiшень; забезпечуе ефективну вiаемодiю
iз засобами масовоi iнформацii;
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6.16. у межах, визначених чинним законодавством, бере участь у сприяннi з боку
райдержадмiнiстрацii виборчим комiсiям у реалiзацii ix повноважень, матерiально-
технiчному забезпечення пiдготовки i проведення виборiв Президента Украiни, Народних
депутатiв УкраiЪи, депутатiв мiсцевих рад, сiльських, селищних, мiських голiв;

6,17. у встановленому порядку органiзовус забезпечення контролю
РайдержадмiнiстрацiТ за здiйсненням органами мiсцевого саN{оврядування делегованих
повноважень органiв виконавчоi влади;

6.18. сприяе вирiшенню питань щодо забезпеченостi структурних пiдроздiлiв
раЙдержалмiнiстрацii примiщеннями, транспортними засобами, необхiдним обладнанням i
вносить пропозицiТ з цих питань головi адмiнiстрацii;

6.19. у ходi аналiзу управлiнськоi дiяльностi вносить пропозицiТ головi адмiнiстрацiТ
Щодо вдосконЕuIення структури, оптимiзацii чисельностi працiвникiв райдержадмiнiстрацii, у
ТоМУ числi щодо кiлькостi заступникiв, начальникiв управлiнь, вiддiлiв, iнших структурних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii у межах граничноi чисельностi, затвердженоТ Киiвською
обласною державною адмiнiстрацiсю;

б.20. виконус iншi функцiТ вiдповiдно до законодавства та за дорученням голови
районноi державноi адмiнiстрацii.

7. Апарат мае право:
7.t. Залучати спецiалiстiв управлiнь, вiддiлiв та iнших стр}ктурних пiдроздiлiв

раЙонноi державноi адмiнiстрацii, пiдприемств, органiзачiй та установ, об'еднань громадян
(за погодженням з iх керiвниками) для вивчення питань, що наJIежать до його компетенцiТ;

7.2. ОДержувати в установленому порядку вiд управлiнь, вiддiлiв та iнших
СТРУКТУРНих пiдроздiлiв раЙонноi державноi адмiнiстрачiТ, органiв мiсцевого
СаМОВРяДУВання, пiдприемств, установ та органiзацiЙ iнформацiю, документи та iншi
матерiа_пи, а вiд мiсцевих органiв державноi статистики - безоплатно статистичнi данi,
необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

7.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що нirлежать до його
компетенцii;

7.4. вносити за сво€ю iнiцiативою на розгляд керiвництва районноТ державноi
адмiнiстрацiТ проекТи розпорЯджень, планiв, заходiв, доповiднi з€lписки та iнформацii з
питань, що нilJIежать до компетенцii апарату.

8. Апарат у процесi виконання покладених на нього завдань взаемодiе з управлiннями,
вiддiламИ та iншимИ структурнимИ пiдроздiламИ районноi державноТ алмiнiстрацii,
ВИКОНаВЧИМи Органами рад, а також з пiдприсмств€t]\ци, установ:lми, органiзацiями,
об' еднаннями громадян.

9. Робота апарату проводиться згiдно з вiдповiдними планами роботи
райдержадмiнiстрацii та вiддiлiв апарату адмiнiстрацii, затверджених у встановленому
порядку.

10. Апарат очолюе керiвник апарату, який призначасться на посаду головою мiсцевоi
державноi адмiнiстрацii в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.
Керiвник апарату в межах повноважень видае накi}зи.
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1 l. Керiвник апарату:
11.1. органiзовуе роботу апарату, несе

покJIадених на нього завдань;
персональну вiдповiдальнiсть за виконання
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1|.2. забезпечуе пiдготовкУ матерiа-гliВ на розгляД голови районноi державноi
адмiнiстрацii; опрацювання у вiдповiдних пiдроздiлах апарату проектiв розпоряджень голови
райдержадмiнiстрацiт та подання ix на пiдпис;

11.3. вносить на розгляд голови районнот державноi адмiнiстрацii проекти положень
про cTpyкTypHi пiдроздiли апарату;

1 1.4. вносить на розгJU{д голови районноi державноi адмiнiстрацii пропозицii щодо
розподiлу обов'язкiв мiж головою адмiнiстрацii та його заступниками;

l 1.5. органiзовуе доведення розпоряджень голови районноi лержавноi адмiнiстрацii,
iнших aKTiB районноi державноi адмiнiстрацii до виконавцiв;

1 1.6. вiдповiдае за стан дiловодства, облiку i звiтностi в апаратi райдержадмiнiстрацii;
||.7. координус роботу пiдроздiлiв та посадових осiб апарату, ix взасмодiю з

управлiннями, вiддiлами та iншими пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацiТ,
ВиКОнаВчими комiтетами мiсцевих рад з питань, вiднесених до компетенцii апарату;

11.8. поверта€ управлiннями, вiддiлам та iншим структурним пiдроздiлам районноi
державнот адмiнiстрацii, виконавчим koMiTeTaM мiсцевих рад, а також пiдприемствам,
установам, органiзацiям документи, пiдготовленi з порушенням чинного законодавства або
поданi з порушенням встЕIновленого порядку ik пiдготовки i внесення;

11.9. контролюе дотримання в апаратi вимог Регламенту районноi державноi
адмiнiстрацiТ, документiв, що регулюють органiзацiю роботи районноi державноТ
адмiнiстрацii;

11,10. координуе роботу щодо забезпечення структурних пiдроздiлiв районноi
державноi адмiнiстрацii транспортом, примiщеннями, iHBeHTapeM, вносить пропозицii головi
адмiнiстрацii з цих питань;

11.11. визнача€ акти райдержадмiнiстрацii, якi пiдлягають оприлюдненню в засобах
масовоi iнформацii та мають бути представленi на веб-сторiнцi ВишгородськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii, комп'ютерних базах даних, kpiM нормативно-правових та
регуляторних;

1 1 .l2. без довiреностi представляе райдержадмiнiстрацiю, уклада€ вiд iMeHi
райдержадмiнiстрацii договори, угоди з пiдприсмствами, установами, органiзацiями з
господарських та iнших питань, пов'язаних з дiяльнiстю апарату та за дорученням голови
райдержадмiнiстрацii - з iнших питань;

11.13. органiзову€ в апаратi роботу iз зверненнями громадян до районноi державноi
адмiнiстрацiТ;

11.14. у межах наданих повноважень
(планус, органiзовуе, координуе, здiйснюс
управлiння;

11.15. виконуе iншi обов'язки, покладенi на нього головою районноТ державноТ
адмiнiстрацii.

l l .16. ма€ право вести вiд iMeHi алмiнiстрацii будь-якi справи у Bcix судових установах
Bcix iнстанцiй, в тому числi господарських, адмiнiстративних судчж, по BciM категорiям
справ: цивiльних, адмiнiстративних, господарських, користуючись правами, наданими
законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом пред'явлення позову,
повноi або частковоi вiдмови вiд позовних вимог, визнання повнiстю або частково позову,
укладення мировоi угоди, з правом оскарження рiшення суду, пред'явлення виконавчого
листа до виконання;

11.17. здiйснюе визначенi Законом УкраiЪи <Про державну службу> повноваження
керiвника державноi служби в апаратi райдержадмiнiстрацii та if структурних пiдроздiлах
(KpiM структурних пiдроздiлiв зi статусом юридичних осiб публiчного права);

11.18. затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв апарату та структурних пiдроздiлiв
адмiнiстрацii без статусу юридичних осiб публiчного права.

здiйснюе керiвництво персоналом апарату
добiр кадрiв) на ocHoBi сучасних методiв
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l2.Y разi тимчасовоi вiдсутностi керiвника апарату, його обов'язки виконуе керiвник
самостiЙного структурного пiдроздiлу апарату райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до
розпорядження голови ад,riнiстрацii.

13. Керiвник апарату несе персональну вiдповiдальнiсть за законнiсть прийнятих ним
рiшень.

14. Структуру, штатний розпис, граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв
апарату та видатки на його утримання затверджуе голова районноi державноi адмiнiстрацiТ.
Апарат утримуеться за рахунок коштiв.Щержавного бюджету Украiни.

15. Вiддiли, iншi cTpyкTypнi пiдроздiли апарату здiйснюють своi повноваження на
пiдставi положень про них, якi затверджуються головою районноi державноi адмiнiстрацii.

16. Працiвники апарату та структурних пiдроздiлiв адмiнiстрачiТ без статусу
юридичних осiб публiчного права IIризначаються на посади та звiльняються з посад
керiвником апарату адмiнiстрацii в порядку, передбаченому законодавством про державну
службу.
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!7. !лtя розгляду рекомендацiй i пропозицiй щодо удосконаJIення
вирiшення iнших питань в апаратi можуть утворюватися KoMicii, робочi
затверджуе керiвник апарату.

Виконуючий обов'язки
керiвника апарату адмiнiстрацii

роботи апарату та
групи, склад яких

ю. ФЕщЕнко
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Мар'яна Юхимчук


