ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадмЫстраци
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РОЗПОД1Л
обов’язюв М1Ж головою, заступником голови, кертвником апарату
НовоайдарськоТ районно! державно!' адмЫ страцн
Голова районно! державно! адмЫстраин
1. Очолюе районну державну адмЫ стращю, здшснюе кер1вництво й
Д1яльн 1стю. Несе вщповщальшсть за виконання покладених на районну
державну адмЫ стращ ю завдань 1 за здшснення нею сво!х повноважень.
2. Оргашзовуе роботу районно!' державно!' адмЫ страцн щоДо виконання
та дотримання на територп району положень Конституцп Украши, Указ 1в 1
розпоряджень Президента Украши, Постанов Верховно!' Ради та Кабшету
М1шстр1в Украши, 1нших актав законодавчо!' та виконавчо!' влади,
забезпечення захисту прав 1 законних штерес1в громадян 1 державй,
комплексного сощально-економ!чного розвитку територп та реал 1зацй'
державно!' пол1тики у визначених законодавством сферах управлшня.
3. Представляв районну державну адмхшстращю у вщносинах з 1ншими
державними органами та органами м1сцевого самоврядування, пол 1тичними
парт 1ями, громадськими ! рел1гшними оргашзащями, пщприемствами,
установами та орган 1зац 1ями, громадянами та 1ншими особами як в У крапп,
так 1 за !Т межами.
4. Призначае та звшьняе з посад сво!'х заступник 1в, кер1вника апарату та
кергвниюв структурних шдроздЫ в 13 статусом юридично!' особи публьчного
права в 1дпов 1дно до статей 10 та И Закону Украши «Про М1сцев 1 державы
адмЫстрацн».
5. Укладае та розривае контракта з кер1вниками пщприемств, установ,
оргашзацш, що належать до сфери управлшня районно!' державно!'
адмшютраци. Погоджуе в установленому порядку призначення на посади та
звшьнення з посад кер!вник1в пщприемств, установ, заклад 1в та оргашзацш,
що належать до сфери управлшня оргашв виконавчо!' влади вищого р1вня, кр1м
кер1вник1в установ, пщприемств 1 орган 1зац 1Й Збройних Сил та шших
в 1Йськових формувань Украши, М М стерства внутр1шн1х справ Украши,
Нацхонально!' полщи.
6. В межах затвердженого бюджету виступае розпорядником кошт1в
районно!' державно!’ адмЫ страцн, використовуючи !х лише за цшьовим
призначенням.
7. Веде особистий прийом громадян та забезпечуе на територп
Новоайдарського району додержання законодавства щодо розгляду звернень
громадян та !х об’еднань.
8. Орган1зовуе розроблення проект1в бюджет1в та програм сощальноеконом1чного розвитку району з урахуванням загальнодержавних 1нтерес 1в 1
репональних потреб, подае !’х на розгляд районно! ради, орган1зовуе

виконання бюджету та затверджених радою програм 1 щороку зв 1туе перед
нею про Ух виконання.
9. Регулярно шформуе населения району про стан виконання
повноважень, покладених на районну державну адмшютращю.
10. Утворюе для сприяння здшсненню повноважень районноУ державноУ
адмшютращУ консультативна дорадч! та !нш! допомгжн! органи, служби й
КОМ1С11, члени яких виконують своУ функцй" на громадських засадах, а також
визначае Ух функцй', завдання та персональний склад.
11. Утворюе, оргашзовуе, лшвщуе вщповщно до законодавства вщдши,
управлшня та шип структурш тдроздш и районноУ державноУ адмшютращУ.
12. Забезпечуе ефективне використання фшансових, кредитних ресуршв
району.
13. Забезпечуе реал1зац1ю ДержавноУ пол1тики у сферах продовольчоУ
безпеки району, охорони навколишнього природного середовища.
14. Забезпечуе встановлення Охорони важлйвйх об’екпв нащональноУ
економжи УкраУни, як! забезпечують життед1яльн1сть населения;
15. Забезпечуе виконання на територй' району законодавства про
вшськовий обов’язок посадовими особами й громадянами, пУдприемствами,
установами та оргашзащями;
'
16. Забезпечуе сприяння шдготовщ молод! до в1йськовоУ служби,
проведения призову громадян на строкову вшськову та альтернативну
(невшськову) службу;
17. Забезпечуе здшснення у раз! стих 1Йного лиха, аварш, катастроф,
хнших надзвичайних подш передбачених законодавством заход 1в, пов’язаних
з пщтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом Ух
здоров’я й прав, збереженням матерУальних щнностей;
18. Забезпечуе шформування населения про можлив 1сть виникнення
еколопчно небезпечних авар1й та ситуацш, стан природного навколишнього
середовища, а також про заходи, що вживаються до його полшшення;
19. Здшснюе заходи, пов’язан! з додержанням фшансовоУ дисципл!ни,
обл 1ку та звхтност!, виконанням державних контракт1в 1 зобов’язань перед
бюджетом, належним в!дшкодуванням шкоди, запод 1яноУ держав!.
20. Зд 1Йснюе заходи, пов’язан! з додержанням вимог законодавства при
використанн! та охорош земель, лю 1в, надр, води, атмосферного пов 1тря,
рослинного 1 тваринного св 1ту та шших природних ресурс 1в.
21. Зд 1Йснюе заходи, пов’язаю з оборонною та мобшзацшною роботою,
цившьним захистом.
22. Здшснюе заходи по шдготовщ господарств району до роботи в
осшньо-зимовий перюд.
23. Визначае граничну чисел ьн1сть, фонд оплати пращ пращвниюв
структурних пщ роздш в районноУ державноУ адм!н!страцй' в межах видшених
асигнувань.
24. Вживае заход1в щодо:
- иУдвищення ефективност! дшшност! районноУ державноУ адм!шстрацй' в
забезпеченн! законност 1, дотримання конститущйних прав, свобод 1 законних
1нтерес!в громадян;
- запобшання еп!зоот1ям та Ух лжвщацй';

- вщшкодування шкоди, запод1яно! порушенням законодавства про охорону
довюлля, шдприемствами, установами, оргашзащями та громадянами.
25. Здшснюе 1нш1 функцй, передбачеш Конститущею та законами
Украши, актами Президента Украши, Кабшету М1шстр1в УкраТни, мшштерств
та шших
центральних оргашв влади, розпорядженнями
голови
облдержадмшстрацн.
26. Безпосередньо керуе структурними шдроздшами районноТ
державно! адмгшстрацГТ:
- фшансовим управлшням;
- шдроздшом з питань оборонно! роботи, цившьного захисту та взаемодп з
правоохоронними органами;
- шдроздшом з питань моб 1л 1защйно 1 роботи апарату;
- сектором правово! та органхзащйно! роботи апарату (з питань правово! та
юридично! роботи).
27. Г олова районно! державно! адм 1Н1страцп у межах сво!х Повнбважень
сприяе у виконанш покладених завдань:
-управл 1ння Держ:авно! казначейсько! служби Украши в Новоайдарському
район1;
- Новоайдарського ВП ГУНП в Луганськга област 1 ;
'
- Новоайдарського районного вшськового комзсархату;
- Новоайдарського мюькрайонного вщдшу ГУ ДСНС;
- Державно! пожежно-рятувально! частини —25;
- Державно! пожежно-рятувально! частини - 32.
28. Очолюе:
- колепю районно! державно! адмшютрацй;
- районну спещальну ком1сно з лжвщацп наслщюв надзвичайних ситуащй на
територп Новоайдарського району;
- районну ком 1с 1ю з питань забезпечення своечасност! та повноти оплати
податклв, погашения заборгованост! 13 зароб!тно! плати та сощальних виплат;
- ком1С1Ю з питань розгляду звернень громадян;
- районну евакуацшну ком1С1ю;
- КОМ1С1Ю з питань ТЕБ та НС при районнш державн1й адмхнзстрацй;
- районну М1ЖВ1ДОМЧу КОМ1С1Ю з питань мониторингу та огляду об’еКТ1В
пщвищено! небезпеки та потенщйно небезпечних об’екпв.
29. У межах сво!х повноважень взаемод!е з:
- Новоайдарсъким взддшом Северодонецько! м!сцево! прокуратури Лугансько!
областг;
- Новоайдарсъким районним судом;
- пщприемствами, установами, закладами та органхзацзями району незалежно
в!д форми власностц
- суб’ектами пхдприемницько! д1яльност1;
- органами мюцевого самоврядування.

Заступник голови районноТ державно! адммцгграцп

1. Органгзовуе:
- шдготовку та затвердження програм соцгально-економгчного 1 культурного
розвитку району, цшьових програм з шших питань, заслуховування звгтгв про
’Гх виконання;
-заслуховування шформацп прокурор!в та кергвникгв органов внутргттгнгх
справ про стан законностг, боротьби з! злочиншетю, охорони громадського
порядку та результата дгяльностг на вгдповгднш територп;
- формування та розвиток швестицшних, м!жнародних проектгв 1 програм у
вгдповгдних сферах;
- виконання заходгв, пов’язаних з комплексним розвитком сшьських
територш;
- регулювання гнвестицшно! дгяльностг в район!;
- виконання заходгв, спрямованйх на дОДержання правил торпвлг, побутового
обслуговування населения;
- реалгзащю державно! политики в галуз! охорони материнства та дитинства,
соцгального забезпечення та соцгального захисту соцгально незахищених
громадян: пенсюнергв, ос!б з гнвалгдшстю, одиноких непрацездатних осЧб,
дгтей-сиргт, одиноких матергв, а також багатодгтних егмей, шших громадян,
як! внаелгдок недостатньо! матергально! забезпеченостг потребують допомоги
та соцгально! пгдтримки з боку держави;
- сприяння розвитку соцгального забезпечення, правильному 1 своечасному
призначенню й виплат! державних пенеш та допомоги, наданню адресно!
соцгально! допомоги та пгдтримки, призначенню та виплатг цгльово! грошово!
допомоги, шших компенсацшних заходов соцгального захисту;
- розроблення та забезпечення виконання районних програм з питань охорони
здоров’я, полшшення становища та шдвигцення статусу егм’! у суспшьствг;
- роботу щодо залучення до району молодих спецгалгстгв;
- реалгзащю державно! полгтики щодо використання трудових ресурсов;
- реалгзащю державно! полгтики у сфер! охорони здоров’я;
- роботу комгегй та шших дорадчих оргашв вгдповгдно до розподшу обов’язкгв
та розпоряджень голови районно! державно! адмгшетрацп;
- реалгзащю на територп району державно! полгтики у сфер! оевгти, культур и,
розвитку фгзично! культур и та спорту, науково'г, науково-технгчно'г,
гнновацгйно! дгяльностг та гнтелектуально! власностг;
- розроблення та забезпечення виконання комплексних програм розвитку
оевгта, фгзично! культури та спорту;
- здгйснення заходгв щодо правового шформування та виховання населения;
- розроблення та забезпечення виконання районних програм з питань
оздоровления, вгдпочинку й дозвглля дгтей та молодг, охорони дитинства,
заохочення материнства;
- здгйснення заходгв щодо фгзичного, штелектуального та духовного розвитку
дгтей та молодг, шдвигцення статусу рол! жгнок у суспшьствг.
- перебування в район! зарубгжних делегацгй та районних делегацгй за
кордоном

2. Забезпечуе:
- надання сощально! допомоги громадянам, що опинились в складних
життевих обставинах;
- сприяння правильному та своечасному призначенню та виплати державних
пенсш та допомоги;
- надання адресно!' сощально! допомоги та шдтримки, призначенню й виплатг
цшьовоТ грошово! допомоги, шших компенсащйних заходгв соцгального
захисту;
- сприяння матергально-побутовому обслуговуванню; санаторно-курортному
лгкуванню ошб з швалгдшстю, ветеран}в вшни та пращ, ошб, яю постраждали
внаслщок Чорнобильсько! катастрофи;
- роботу з надання населению субсидш на житлово-комунальн! послуги в
установленому порядку;
- реалгзацно державних гарантий у сфер 1 пращ, здшснення контролю за
своечасною й не нйжчё вйзначеного Державою мЫ мального розм!ру оплати
пращ, розроблення та оргашзацно виконання программ зайнятост1 населения;
- виконання законодавства про пшьги, встановлёш Для вётерашв вшнй та
прир!вняних до них ошб, вшськовослужбовщв, ЗВШЬНеНИХ 3 ВШСЬКОВО!
служби, а також про пш ьш та допомогу шм’ям вшськовослужбовщв строкс?во!
служби;
- сприяння громадським, р ел тй н и м оргашзащям, благодшним фондам,
окремим громадянам у наданш допомоги сощально незахищеним громадянам;
- сприяння працевлаштуванню ошб з швалщшстю, здобуттю ними освгга,
набуттю необхгдно! кважфшацн;
- реалгзацйо державно!" пол 1тики щодо м1жнацюнальних вщносин, додержання
прав нацюнальних меншин;
- створення умов для здобуття громадянам и повно!' загально!' середньо!' освгги;
- здшснення контролю за дотриманням акт!в законодавства з питань освгти,
науки, мови, культури, материнства й дитинства, молодц спорту та
неповнолгггах.
- реалгзацгю державно! полгтики у сфер! промисловост1;
- розроблення та здшснення заход 1в, спрямованих на стимулювання
виробництва продукцп В1тчизняних товаровиробникгв, !х захист;
- здшснення заходгв, спрямованих на додержання виробниками продукцп
стандартав, техшчних умов та шших вимог, пов’язаних з и яю'стю та
сертифпсащею.
3. Вживае заход1в щодо:
- оргашзацп всебгчного розвитку та функцюнування украгнсько! мови як
державно! в ушх сферах сусшльного життя, створення умов для розвитку мов
шших национальностей;
- запобшання шфекцшним захворюванням, ешдем 1ям та !х лшвщацп.
- сприяння розвитку особистих господарств населения, малого бгзнесу,
прогресивних форм оргашзацп виробництва;
- виргшення проблем, пов’язаних !з забезпеченням стабшьно! робота
соц!ально! сфери села, координацп дгяльност! вщповщних оргашв щодо
розвитку р 1зних форм господарювання, перебудови виробничих вщносин на
селг;
- участ! шдприеметв та оргашзацш району у виставково-ярмаркових заходах;

- внесения пропозицш до проектов програм економ1чного та сощального
розвитку району;
- створення умов для розвитку шдприемництва на територн району;
- сприяння розвитку мхжнародного сшвробкництва, зовшшньоеконом!чних
зв’язк!в тдприемств, установ та оргашзацш, створенню спшьних тдприемств
з шоземним кашталом, розвитку експортного потенщалу району;
- сприяння залученню у господарський комплекс швестицш та кредитних
ресурсов для розвитку потенщалу району.
4. Розробляе пропозицп щодо розвитку освгги, культури, сощального
захисту малол 1тн!х, неповнолшпх та громадян, що опинились в складних
життевих обставинах.
5. Готуе пропозицп щодо розвитку туризму на територн району.
6. Веде особистий прийом громадян та забезпечуе розгляд звернень
громадян та Ух об’еднань.
7. Виконуе
!нш!
обов’язки,
покладен!
на
нього
головою
райдержадмшютрацзУ.
8. У меж:ах функцюнальних обов’язюв безпосередньо керуе д1яльн1стк)
структурних П1дрозд!л 1в районноУ державно!' адмзнгстрацй':
- В1ДД1ЛУ ОСВ1ТИ;
'
- в1дд1лу культури, молод! та спорту;
- служби у справах Д1тей;
- управлшня сощального захисту населения;
- В1дд!лу «Центр надання адм1н!стративних послуг».
9. У межах своУх повноважень координуе Д1яльн1сть:
- апарату районноУ державно!' адм!н!страц!У;
- центру соцхальних служб для шм’У, ддтей та молод!;
- навчальних закладхв району;
- заклад!в культури;
- районноУ оргаюзацп Червоного Хреста;
- Новоайдарського районного центру зайнятостц
- унравл!ння держпродспоживслужби в Новоайдарському район!;
- пештенщарноУ служби.
10. Очолюе:
- комзсхю з питань запоб!гання дитяч!й бездоглядност! та безпритульност!
неповнол 1тн!х;
- КОМЮ1Ю з питань захисту прав дитини;
- КОМ1С1Ю з розгляду питань надання грошовоУ допомоги постраждалим чи
внутрхшньо перем 1щеним особам;
- комюпо по призначенню соцхальноУ допомоги окремим с!м’ям, виходячи з Ух
матер!ального стану ! конкретних обставин та визначенню права отримання
пшьг за фактичним м!сцем проживания;
- районну комюш) у справах ос 16, якх постраждали в!д ыадзвичайних обставин;
- КОМ1С1Ю з питань погашения заборгованост! !з зароб!тноУ плати, пенс!й,
стипендш та соц!альних виплат;
- комхсхю Консультативно!' ради з питань охорони культурно!' спадщини;
- ком!с!ю з П0В1Д0МН01 реестрац!!' угод та колективних договор!в, зм!н та
доповнень до них шдприемств, установ та оргашзацш ус!х форм власност!;

- постшно Д1ючу КОМ1С1Ю по списанию товарно-матер!альних цшностей та
блаН К 1В С уВО рО ! ЗВ1ТНОСТ1;

- Державну надзвичайну протиешзоотичну комУсйо при районнш державнш
адшшстращТ;
- надзвичайну протиешдемУчну КОМ1С1Юпри районнш державн1й адм1н1страцЙ;
- спостережну комюпо при районшй державнш адмшютрацп;
- 1нш1 дорадч 1 органи, що утворюються за дорученням голови районно!
державно '1 адмшютрацп.
11. У межах своТх повноважень взаемод1е з:
- Новоайдарським в1ддшом обслуговування громадян Старобшьського
об’еднаного управл1ння Пенс 1Йного фонду Украши ЛугансысоУ облает!;
- Станично-Луганським в!дд1ленням Управлгння виконавчоУ дирекцй" Фонду
соц1ального страхування УкраУни в Луганськ1й област1;
- закладами охорони здоров’я;
- страховими компан 1ями;
- банками;
- П1дприемствами торпвельноУ сфери, малого та середнього б 1знесу;
- промисловими пщприемствами.

Кешвник апарату районной державно? адм1тстрацй

1. С кергвником державноГ служби в апарато районно! державно!'
адмшютрацЙ та и структурних пщроздшах (кр1м структурних подроздолов 31
статусом юридичних особ пу бл очного права).
2. Призначае на посади та звольняе з посад керовншав структурних
подроздолов районно! державно! адмшютрацп без статусу юридичних особ
публичного права зпдно !з законодавством про державну службу.
3. Призначае на посади та звшьняе з посад посадових 1 службових особ,
шших пращвншав апарату районно! державно! адмшютрацп та Г! структурних
пщ роздш в (кр1М структурних ШДрОЗДОЛОВ 31 СТатуСОМ юридичних ОС1б
публочного права).
4. Оргашзовуе:
- здшснення
правового,
шформацшного-аналотичного,
методичного,
кадрового, матер1ально-тёхн1чного та шШого Органхзащйного забезпечення
д1яльност1 районно! державно! адмЫстрацй, перевтрок виконання акт1В
законодавства та розпоряджень голови районно! держ:авно! адм1Н1страцп;
- опрацювання документов I звернень, яю надходять до районно! державно!
адмш1страцп, пщготовку до них аналптичних, довщкових та 1нших матер 1ал?в,
а також проектов доручень голови та заступников голови районно! державно!
адмонострацн;
- опрацювання проектов розпоряджень голови районно! державно!
адмонострац1'о та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства под
час !х подготовки;
- роботу щодо надання методично! та оншо! практично! допомоги самостойним
управлонням, воддолам та оншим структурним шдроздолам районно! державно!
адмошстрацо! о органам мюцевого самоврядування;
- опрацювання I подання голов! районно! державно! адмонострацн проектов
планов роботи районно! державно! адмонострацн та забезпечення контролю за
!х виконанням;
- подготовку та оновлення списков виборцов;
- надання методично! допомоги консультативно-дорадчим та оншим
допоможним органам, службам ! комосоям районно! державно! адмшютрацп;
- роботу щодо координацо! зусиль та взаемодп районно! державно!
адмонострацо! з питань протидй корупцп та органозованой злочинност 1 з
В1ДПОВОДНИМИ органами державно! виконавчо! влади;
- за дорученням голови районно! державно! адмонострацн переворки щодо
виконання актов законодавства, розпоряджень ! доручень голови районно!
державно! адмшютрацп управлоннями, вщцолами та оншими структурними
шдроздолами, вивчення та узагальнення !х досводу, надання орган!зац1йно!
допомоги;
- особистий прийом громадян ! розгляд звернень, що надой шли до районно!
державно! адмонострацн, контроль за вирошенням порушених у них проблем,
узагальнення та аналоз пропозицой, розроблення заходов щодо усунення
причин, як1 породжують обгрунтовано скарги та зауваження громадян;
- роботу комосой та шших дорадчих органов в!дпов1дно до розподолу обов’язков
та розпоряджень голови районно! державно! адмонострацн;

- розробку та проведения експертизи мютобудхвно! документацп населених
пунктов В1ДПОВЩНО до державних норм 1 стандартов;
- охорону, реставрацию та використання пам’яток арх!тектури й
мютобудування, палацово-паркових, паркових та юторико-культурних
ландшафтов;
- здшснення контролю за додержанням законодавства у сферг м 1стобудуван ня
та архггектури, державних стандартов, норм 1 правил, репональних правил
забудови населених пунктов, затвердженоТ мютобуд!вно! документацп;
- роботу щодо здшснення контролю за додержанням вимог законодавства з
питань житлово-комунального господарства, станом експлуатаци та
утримання житлового фонду й об’ектов комунального господарства;
- роботу щодо полшшення техничного й технолопчного стану систем
водопостачання та водовтдведения, запоб!гання шдтопленню населених
пункт!в, лшвщацпо його наслщюв.
5. Забезпечуе:
- обл!к, проходження документов, Тх збереження та передачу в установленому
порядку до Державного архгву ЛуганськоТ облает!;
- висв!тлення робота районноТ державно! адмшютраци в засобах масово!
шформацн, а також шформування обласно! державно!' адмшютраци п{5о
соц!ально-економ!чне, суспшъно-полгтачне становище та шин важливЛ поди в
районц
- оргашзацйо навчання та пщвищення квал*фжацн прац!вник!в районно!
державно! адмшютраци, оргашв мюцевого самоврядування та !х структурних
П1ДрОЗД1Л1В.
- здшснення шформацшно-анал!тичних заход1в щодо реал1зацп внутр 1шньо 1
политики держави в район!;
- шдготовку до проведения виборхв, референдум 1в з питань, що стосуються
повноважень районно! державно! адм!н!страц!У зпдно чинного законодавства;
- ведения дшоводства, дотримання службово! таемницц
- ведения бухгалтерського облжу та зв!тносто, здшснення матер 1альнотехшчного, господарського забезпечення дхяльносто районно! державно!
адмшютраци;
- внесения пропозицш голов! районно! державно! адмшютраци щодо
упорядкування структури та удосконалення робота апарату;
- шформацшно-комп’ютерне забезпечення робота районно! державно!
адмшютраци;
- контроль за своечасним поданням структурними пщроздшами районно!
державно! адмшютраци доповщей, шформацш та шших матер!ал!в щодо
виконання актов законодавства, розпоряджень й доручень голови районно!
державно! адмшютраци;
- виконання антикорупщйного законодавства в районн!й державнш
адмшютраци.
- здшснення державного контролю за збереженням 1 рацюнальним
використанням державного майна;
-реалхзацйо на територп району державно! пол 1тики у сфер! буд 1вництва,
мютобудування й арх!тектури, комплексного розвитку житлово-комунального
господарства, енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та туризму та
сприяе збаланеованому !х розвитку в район!;

- решизащю державно!' полтиси у сфер! еколопчно!' безпеки, використання
природних ресурсов, мюцевих буд!вельних материал! в, палива;
- розроблення та здшснення заход1в щодо економного витрачання
енергоносй'в;
- розроблення, подання на затвердження районнш рад! та виконання районних
програм з еколопчних питань;
- подготовку та внесения на розгляд голов! райдержадмшютрацп пропозицш
щодо розвитку будЗвництва:
- оргашзащю обслуговування населения п!дприемствами, установами та
оргашзащями житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку,
незалежно в!д форм власност!;
-здш снення заход 1в щодо додержакня вимог законодавства при збиранш,
утшпзацй та захороненн! промислових, побутових та !нших в 1дход!в;
- сприяння розвитку сфери житлово-комунального господарства у сшьськш
м!сцевостй
- внесения препозиций в уетановленому законом порядку про зупинення
Д1ЯЛБНОСТ1 пщпрйеМств, установ, оргашзацш, незалежно в!д форм власиосй, у
раз! порушення ними законодавства про охорону довк!лля та сан 1тарних
правил.
'
6. Вживае заходов щодо:
- внесения пропозицхй районн 1Й рад! з орган!заци територ!й та об’ект1в
природо-заповщного фонду м!сцевого значения;
- забезпечення безпеки на всхх видах громадського транспорту, додержання
правил технЗчно! експлуатацп транспорту та дорожнього руху.
7. Вере участь у розробленн! проек пв програм економ 1чного та
соц!ального розвитку району щодо полЗпшення комунального обслуговування
населения та благоустрою населених пункпв, охорони навколипшього
природного середовища, енергозбереження.
8. Сп 1льно з !нпшми п!дрозд!лами районно!' державно!’ адмхшстрацп бере
участь в анал!з! сусп 1льно-пол!тичного, соцЗально-економхчного становища в
р а й о т, п 1дготовц! пропозиц 1Й з цих питань голов! районно!’ державно!’
адмшютрацн. Забезпечуе за участю заступниюв го лови, кер!вник!в управлшь,
В1ДД1Л1В взаемодно з органами м!сцевого самоврядування, налагодження та
пщтримання зв’язк!в районно!' державно!' адмЫ страцп з в 1дпов!дними
органами шших район!в та областей.
9. Здшснюе управлгння архивною справою.
10. Веде особистий прийом громадян та забезпечуе розгляд звернень
громадян та !’х об’еднань.
П .В иконуе
шш 1 обов’язки,
покладен!
на нього
головою
райдержадм!шстрац!!‘.
12.
У межах функщональних обов’язюв безпосередньо керуе дляльшстю
структурних шдрозд!л!в районно!’ державно!* адм!н!страц!!‘:
- В1ДД1ЛУ ведения Державного реестру виборщв апарату;
- тдроздш у з питань персоналу апарату;
- сектору ф!нансового забезпечення апарату;
- сектору документооб!гу та контролю апарату;
- сектору правово!' та оргашзацшно!’ робота апарату (кр!м питань правово!' та
юридично! робота);

- арх1вного в!дд1лу;
- В1дд 1лу житлово-комунально! о господарства, мютобудування, архггектури,
шфраструктури та енергетики;
- в 1дд 1лу з питань земельних вщносин, водного 1 люового господарства та
захисту ДОВК1ЛЛЯ.
13. Очолюс:
- експертну ком!с1ю апарату районноТ державно!' адм1н1страцй;
- КОМ1С1Ю з обстеження об’ект1в житлового фонду ус1х форм власностц яю
постраждали п!д час проведения антитерористично!' операци;
- 1НШ1 дорадч1 органи, що утворюються за дорученням голови районно!'
державно! адмш 1страцЙ.
14. В межах повноважень взаемодхе з:
- засобами масово! 1нформаци району;
- пщприемствами 1 орган1зац1ями житлово-комунального господарства
району;
- Новоайдарською дшъницею РКП «Старобшьськвода»;
- Новоайдарською д1льницею Старобшьського МУЕГГ;
- Новоайдарською виробничою дшъницею Щастинських МЕМ;
- Державним пщприемством «Новоайдарське лхсомисливське господарс^во»;
- тдприемствами 1 орган!зац1ями транспорту 1 зв’язку;
- районними осередками полггичних парт1й, громадськими оргашзац1ями.

Кер1вник апарату

Олексш ДСДОВ

