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Про розподiл обов'язкiв
Вiдгrовiдно до статей 10, 40 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, Регламенту районноi державноi адмiнiстрацiТ, враховУIоЧИ
кадровi змiни та змiни структури районноi державноi адмiнiстрацii
зобов'язую:
1. Затвер дити загальнi функцiональнi обов'язки першого заступника Та
заступникiв голови Барвiнкiвськоi районноi державноi адмilliс'граrliТ
(додаються).

2. Затвердити розподiл обов'язкiв мiж головоIо районноi

державt,iоТ

адмiнiстрацii, його першим заступником та заступником (додаються),
З. З метою пiдвищення ефективностi управлiння народногосподарсЬкИМ

комплексом району, бiльш оперативного вирiшення на мiсцях ПИТ€ltlll
економiчного i соцiального розвитку ,затвердити закрiплення голови райоrrноi

державноТ адмiнiстрацii, його першого заступника та заступника за мiськОЮ Та
сiльськими радами району.

4. Визнати таким, що

втратило чиннiстъ, розпорядження головИ
районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 15 сiчня 2018 року Jф 13 <Про розгtо/-ti.lr
обов'язкiв>>

Голова райоtlноТ державllоi
адмiнiстрацii

ЗАТВЕРД}КЕНО
Розпорядження голови
районноТ державIIоТ адмiнiстрацiТ
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ЗАГАЛЬНI ФУНКЦIОНАЛЬНI ОБОВ,ЯЗКИ

першогО заступIIИка та заступIIика голови БарвiIlкiвсьlсоi paйolrrtoi
державIIоi адмiнiстрачii

ПершиЙ заступниК головИ районнОi державttоi адмiIriстраuiiо

заступник голови районноi державноi адмiнiстрачiТ:
1. Забезпечус виконання положень Конститучiт

i законiв Украiни,

akTiB

Президента Украi'ни та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, постанов Верховноi Ради
украiни, розпоряджень доручень голiв обласноi районноi державних
uдйiпi.rрuцiй, реалiзацiю компетенцii районноi державI{от адмiнiстраuii у

i

i

вiдповiдних напрямах дiяльностi, спрямовуе, координуе та Ko}ITpoJIIoc
дiяльнiстЬ yrrpuuni"u, вiддiлiВ та iнших структурних пiдроздiлiв райоrtrrоТ
державноi адмiнiстрацiТ, виконавчих KoMiTeTiB мiсцевих рад, а також
державних пiдприемств, установ i органiзацiй щодо:

1.1. Реалiзацii програм дiяльностi Кабiнету MiHicTpiB

вiдповiдних заходiв обласноi

i

Украiни,

районноi державних адмiнiстрацiй на

виконання.

|.2.

Тх

Формування та виконання районного бюджету,
1.з. Визначення прiоритетних напрямiв розвитку економiки райоtrу,
мiжгалузевих, мiжнародших
розробки та реалiзацii довгострокових галузевих,
,rporpu* i угод стосовно економiчного, соцiального i культурного розвитку
рuИо"у, органiзаЦiТ роботИ з розробки та здiйснення заходiв щодо розви,I,ку
ъкономiчних реформ, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв.
|.4. Здiйснення контролю, аналiзу й оцiнки станУ економiЧногО та
соцiалъного розвитку району у вiдповiдних сферах, процесу приватизацiТ
майна державних пiдпрЙемств, ii соцiально-економiчних наслiдкiв, дiяльнос,гi
приватизованих пiдприемств з метою усунення негативних явищ у цьоN{у
прочесi. СприяС створенню конкурентного середовища в екЬномiцi райоrrу.
1.5. КоорлинацiТ дiяльностi управлiнь, вiддiлiв та iнших структурциХ
пiдроздiлiв раЙонноi державноi адмiнiстрацii з питань розвитку конкуренцii на
внутрiшнiх товарних ринках та ринках послуг, демоноIIолiзацii, приватизацiТ,
*u*ръ.пономiчних процесiв i явищ, оплати працi, реформування системи
.оцi-""оrо захисту населення, розвитку пiдприемницькоi активностi у
виробничiй та фiнансовiй сферах дiяльностi.
1 .б.вивчення та розв'язання пробл'ем державного регулювання ринкових
вiдносин
-
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Органiзацii роботи з додержання законодавства

УкраТrrи.

виконання заходiв щодо посилення захисту прав споживачiв.

1.8.

Виконання доручень Президента Украiни, Itабiнету MiHicTpiB
Украiни, iнших центраJIьних органiв виконавчоТ влади, голови обласrtоТ

державноi адмiнiстрацiТ, власних рiшень.
1.9. Вирiшення iнших питань дiяльностi мiсцевих органiв викоtlавчоТ
влади вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

2. Вносить головi районноi державноi адмiнiстрацiТ пропозицii
ш{о

з питаtiь:

належать до компетенцiТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ;

iнiцiйованих Президентом Украiни, Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни,
iншими центральними органами виконавчоi влади, облдержадмiнiстрацiеtо,
обласною та районною радами ( iз питань, що входять до ix компетенцiТ), для
розгляду районною державною адмiнiстрацiсю.

3. Забезпечус взаемодirо районноi державноi адмiнiстрацii з обласшоttl

державною адмiнiстрацiею, обласними та районними пiдроздi,тIами
MiHicTepcTB i вiдомств УкраiЪи, обласною, районноtо радами, органами
мiсцевого самоврядування в процесi поточноi дiяльностi районноi державноI
адмiнiстрацii.

4. Вiдповiдае за пiдготовку матерiалiв на засiдання колегiТ районноi
державноi адмiнiстрацii, розпоряджень голови районноТ державноТ

адмiнiстрацii, вживае заходiв для остаточного врегулIовання розбiжностей мiж
розробниками проектiв документiв, розглядае та вiзуе доопрацьованi в апаратi

районноi державноi адмiнiстрацii проекти протокольних рiшень

колегiТ,

розпорядженъ голови районноi державноi адмiнiстрацii, забезпечуе контроль i
органiзуе Тх виконання.

5. Дае

доручення структурним пiдроздiлам районноТ державноI
адмiнiстрацii, виконавчим KoMiTeTaM мiсцевих рад з питань делеговаIiих
повноважень.

6. Бере участь у роботi сесiй районноТ ради та iT постiйних комiсiй,
органiв мiсцевого самоврядування з питань, що належать до сфери його
вiдання, а також у роботi вiдповiдних управлiнъ, вiддiлiв та iнших
структурних пiдроздiлiв районноi держаЬноi адмiнiстрацii, виконавчих
KoMiTeTiB мiсцевих рад.

7. Сприяс в межах своеi

компетенцiТ iнститутам громадянського
суспiльства у проведеннi громадськоi експертизи дiяльностi paйorrrloT
державноI адмiнiстрацii в разi надходження письмового запиту з вiдгrовiдним
пакетом документiв вiдповiдно до законодавства. Забезпечус rIадаIII1rI
матерiалiв або копiй документiв у встановленi,термiни"
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8.

Здiйснюе контроль

у

межах своеi компетенцii за наданням

вiдповiдними структурними пiдроздiлами районноi державноI адмiнiстрацiТ
якiсних адмiнiстративних послуг споживачам.

g. Згiдно з чинним законодавством контролюс

у

вiдповiдниХ сфераХ
здiйснеНня голоВами та очолюваними ними виконавчими комiтетами мiсцевих
влади"
рад делегованих Тм повноважень виконавчоi

10. СпрИяе вiдроДженнЮ духовностi, cTBopeHHIo нормального моралыIо*
трудових колективах, обстаrrовки злагоди i
психологiчного клiйату

у

взаеморозумiння в суспiльствi.

11. Сприяе роботi |ромадсъких органiзацiй.

12. Вносить пропозицii головi районноi державнот адмiнiстрацii щодо
вирiшення питань керiвних кадрiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних
пiiроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв, а
також щодо притягнення ix до вiдповiдальностi за рiзного роду порушенЕIя та
невиконання службових обов' язкiв.
1З. Готуе (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв) у встановлеI]ому поряlIку

висновки

i пропозицii головi районноi державноi адмiнiстрацii

погодження, укладення або розриву koHTpakTiB
пiдприсмств, органiзацiй та установ.

iз

1цо/,\о

керiвниками державних

t4. Згiдно з розподiлом обов'язкiв вивчае, аналiзУе роботУ керiвниХ
кадрiв пiдприемств, органiзацiй та установ недержавного сектора щодо
дотримання ними у процесi поточноi дiяльностi чинного законодавства
УкраТни. В разi необхiдностi вносить головi районноi державноi адмiнiстрацii
вiдповiднi пропозицii i рекомендацii.

15. Вiдгrовiдае згiдно з розподiлом обов'язкiв за квалiфiковане та
своечасне виконання структурними пiдроздiлами районноТ державrrоТ
адмiнiстРацii норМативних aKTiB i доручень Президента Украiни, Кабiпс,гу
MiHicTpb Украiни, голiв обласноi та районноi державних адмiнiстрацiй, а
також iнших обов'язкiв, що передбаченi вiдповiдними Iоло}кецнями l]po
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноТ адмiнiстрацii.

16. Коорлинус

в

межах своеi компетенцii дiяльнiсть структурних

пiдроздiлiв районноI державноi адмiнiстрацiТ

та

територiальних органiв

виконавчоi впади.

17. Залучае до розроблення окремих програм, згiдно

роботи, cTpyкTypHi пiдроздiли районноi ДiержавноI адмiнiстрацiТ.

з

напрямами
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розподiлу повноважень, затвердх(ус пJIаIIИ
роботи структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстраrriI Та
контролюе ix щомiсячне виконання.

18. Вiдповiдно до

19. Спрямовус, координуе i контролюе, згiдно з розподiлом обов'яЗКitЗ,
дiяльнiсть управлiнь. вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв районrrоТ
державноi адмiнiстрацii щодо вiдомостей за окремими показнИкаМИ ПРО
потребу, плани асигнувань, фактичнi витрати на мобiлiзацiйну пiдготОВКУ
цiлому щодо районноi державноi адмiнiстрацiТ.

В

20. Здiйснюе керiвництво i контроль за органiзацiею роботи з охорОНИ
гrрацi та пожежноi безпеки у структурних пiдроздiлах районноТ ДеРжаВНОТ
адмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

21. Здiйснюе за дорученням голови районноi державFIоi адмiнiстраЦii
керiвництво вiдповiдними дорадчими органами (комiсiями, радами тощо).
22.Зд\йснюе зв'язки з постiйними комiсiями районноi ради.

2З. Забезпечус виконання виборчого законодавства в частинi сприяння
виборчим комiсiям у здiйсненнi ними cBoik повноважень.

24. Сприяе створенню на об'ектах, що перебувають у державнiй
власностi та переданi до сфери if управлiння, системи управлiння якiстtо,
екологiчного управлiння, iнших систем управлiння вiдповiдно до
нацiональних та мiжнародних стандартiв.

25. Розглядае зверненнЯ громадяН i листИ пiдприемств,
органiзацiй, документи, iншi матерiали, BHeceHi в ycTaHoBлeIIoMy

ycTal"Iol],
ПОРЯДКУ,

контролюс стан цiеi роботи у вiдповiдних пiдроздiлах районноТ державнОi
адмiнiстрацii, мiськiй та сiльських радах. Веде особистий приЙом ГРОМаДЯН.

26. Вирiшуе iншi питання, передбаченi

законодавством, вико}lУе

розпорядження та доручення голови районноi державноi адмiнiстрацiТ.

Керiвник апарату районноi
держа BIIoi адмiнiстрацii

д. сухАр

ЗАТВЕРДЖЕFIО
Розгrорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацiТ

-/O-zatzzp sоlf,Zа,гzr' .zz,r'/F
РОЗПОДIЛ ОБОВ,ЯЗКIВ
мiж головою районноi державноi адмiнiстрацii, його першим заступIIиком,
заступником голови районноi державноi адмiIliстрацii
1. Голова районноi державноi адмilliстрацii

РОМАХ Володимир Iвапович

1.1.

Голова районноТ державноi адмiнiстрацii:
очолюе районну державну адмiнiстрацiю здiйснюе керiвництво iT
дiяльнiстю, несе персонЕuIьну вiдповiдальнiсть за виконання покладених па
адмiнiстрацiю завдань i здiйснення повноважень вiдповiдно до КонститучiТ
УкраТни, Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, iнших закоltitз
Украiни, у тому числi забезпечуе виконання в межах Барвiнкiвського райоrrу
Конституцii, законiв УкраiЪи, aKTiB Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи, iнших центраJIьних органiв виконавчоi влади;
представляе районну державну адмiнiстрацiю
вiдносинах iз
територiальними органами державноi влади та мiсцевого самоврядуваIIця,
iншими органами, полiтичними партiями, громадськими та релiгiйними
органiзацiями, громадянами та iншими особами як
YKpaTHi, так i за iT
межами, регулярно iнформуе населення про стан виконання повноважень,
покладених на районну державну адмiнiстрацiю;
визначае структуру районноi державноi адмiнiстрацii, затверджус штатнi
розписи структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацii, затверджу€]
положення про апарат районноi державноТ адмiнiстрацii та положення про iT
cTpyкTypHi пiдроздiли, спрямовуе i координуе дiяльнiсть першого зас,гуIIIIиказаступника голови районноi державноi адмiнiстрацiТ, керiвника апарат)/,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв районноi державноI адмiнiстрацiT, погоджу(]
у встановленому порядку призначення на посади та звiльлtення з шосал
керiвникiв не пiдпорядкованих пiдприемств, установ та органiзацiй, що
належать до сфери управлiння органiв виконавчоТ вJIади вищого рiвня, KpiM
керiвникiв установ i органiзацiй Збройних Сил та iнших вiйськових формувань
Украiни, MiHi стерства внутрiшнiх справ Украiни ;
виступае розпорядником коштiв районноi державноi адмiнiстрацiТ в
межах затверджених бюджетiв. Мае право розшорядження рахунками та право
пiдпису платiжних, розрахункових, iнших фiнансових i банкiвських
документiв;
утворюе для сприяння здlисненню повноважень раионноl держав}Iо1
адмiнiстрацii консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи, служби та

i

у

в

7

KoMiciI, Члени яких виконують своi функцii на громадських заQадах, а
ТаКОЖ ВИЗНачае ik завдання, функцii та затверджуе Тх персональний скла/l.
ОЧОЛЮе колегitо районноТ державноi адмiнiстрацii та визцаченi ним
КОНСУЛЬТатИвнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи при районнiй державнiй
адмiнiстрацii;
ЗДiЙСНюс Заходи, пов'язанi з мобiлiзацiйною пiдготовкоtо, цивiльним
захистом та територiальною обороною;
органiзовуе технiчний захист iнформацii та cTвoploc
орюс належнi умови для
забезпечення контролю за технiчним захистом iнформацii в райоrrrriй
державнiй адмiнiстрацii;
забезпечуе охорону державноi таемницi вiдповiдно до режиму
ceкpeTнocTi та зДiЙснюе постiЙниЙ контроль за забезпеченням iT охороttи в
районнiй державнiй адмiнiстрацii;
На ВИКОНаННя Власних i делегованих повноважень одноособово вилас
РОЗПОРЯДЖеННЯ ГОлоВи раЙонноi державноi адмiнiстрацiТ та надае обов'язковi

для виконання доручення;
забезпечуе реалiзацiю державноi полiтики у галузях:

та

мобiлiзацiйноi пiдготовки; забезпечення законностi,
ПРаВ i свобод громадян, у тому числi запобiгання та протидii

ОбОрони

ПРаВОПОРЯДКУ,
корупцii ( у межах компетенцiТ);

ОРГаНiЗУе взаемодiю раЙонноi державноi адмiнiстрацii
мiською та сiльськими радами;

ЗДiЙСНЮе

iншi

з

районноtо,

повноваження, передбаченi актами чинного

законодавства для мiсцевих державних адмiнiстрацiй.

1.2. Голова районнот державноi адмiнiстрацii

у

межах

свотх

повноваженъ координуе дiяльнiсть
раЙонного вiддiлу Головного ушравлiння MiHicTepcTBa внутрiшлriх cttpaB
Украiни в Харкiвськiй областi;
:

Барвiнкiвського районного сектору Головного управлiння державноТ
мiграцiйноi служби УкраiЪи у Харкiвськiй областi;
БаРвiнкiвського районного сектору Головного управлiння lepжaBltcri
СЛУЖбИ
надзвичаЙних ситуацiй Украiни
Харкiвськiй областi )
пiдполковник служби цивiльного захисту;
Барвiнкiвського районного вiйськового KoмicapiaTy;
Барвiнкiвського вiддiлення IзюмськоТ об'сднаноi ЩержавноТ податковоТ
iнспекцii Головного управлiння Щержавноi фiскальноi служби у Харкiвськiй
областi;
районного вiддiлення Щержавного казначейства УкраТни;
вiддiлу у Барвiнкiвському районi ГУ Щержгеокадасryу у XapKiBcbrtiii
областi;
органiв мiсцевого самоврядування
та сlrрияе iM у виконаннi покладених на них завдань.

З

у
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1.3.Голова районноi державноi адмiнiстрацii взаемодiе з iншИМИ
гiлками влади судовою та представницькою в межах повноважень,
визначених чинним законодавством.
1.4.Голова районноi державноi адмiнiстрачii спрямовуе та коЦТрОЛIОС
дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв районноТ державноi адмiнiстрацiТ 'га it
апарату:

фiнансового управлiння районноi державноi адмiнiстрашii;
вiддiлу управлiння персон€lJIом та юридичноi роботи апаратУ раЙОНlrОТ
державноi адмiнiстрацiт ( з питань формування структури, призначення та
звiлънення, юридичних питань);
вiддiлу фiнансово господарського забезпечення апарату раЙОННОi
державноi адмiнiстрацii;
правоохоронними органами, оборонноi,
сектору взаемодii

з

мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi роботи апарату раЙонноi

держаВНОТ

адмiнiстраrlii;
уповноваженоi особи з питань запобiгання та виявлення корУпЦii.

1.5.У разi вiдсутностi голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ Його
функцiТ i повноВаженнЯ виконуе першиЙ заступник голови районrtоТ

державноi адмiнiстрацiТ.

2.IIерший заступник голови районноi держа BIroi aдMirric'r'pa uii
КАЛIНIН Олег Сергiйович

У

межах повноважень районноi державноi адмiнiстрацii згiДrrО iЗ
Законом Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>, iншимИ ЗакОНаМИ
УкраiЪи забезпечуе на територiТ Барвiнкiвсъкого району реалiзацitо державНОi
полiтики з питань:
здiйснення належноi реалiзацii на територiТ Барвiнкiвсъкого раЙОttУ
XapKiBcbKoi областi державноi полiтики в гаJIузях:

2.t.

розвитку

територiй;
соцiально - економiчного
розвитку агропромислового комплексу району;
внутрiшнiх товарних ринкiв сiльськогосподарськоТ продукцii;
реформування аграрних i земельних вiдносин у районi;
пiдвищення конкурентоспроможностi району та iнновацiй;
управлiння майном, приватизацii, сприяння розвитку пiдприемницТВа Та
здiйснення реryляторноi полiтики;
зовнiшнiх зносин i зовнiшньоекономiчноi дiяльностi;
побутового, тюрговельного обслуговування, транспорту i зв'язку;

обiгу спирту, алкогольних напоiв i тютюнових виробiв, розвиТкУ
споживчого ринку, у тому числi торгiвлi та побутового обслУговУВаННЯ
населення;
кредитування, валютних pecypciB, iнвестицiй, державного регулюваI{ня;
реалiзацii законодавства з питань банкрутства пiдпри€мства;
цiноутворення i формування тарифiв (у тому числi тарифiв на житловО-

_
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послуги);
промисловостi;

комун€Lльнi

житлово-комунального господарства,

iнфраструктури;

використання

та охорони

розвитку

земель, природних pecypciB

iнженерноТ

i

охорони

довкiлля;
лiсового господарства;
екологiчноi безпеки;
цивiльного захисту та лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;
електроенергетики та теплоенергетики;
рацiонального використання енергетичних pecypciB;
розробки та використання г€tзових i нафтових родовищ;
мiстобудування та архiтектури, охорони пам' яток архiтектури;
розвитку будiвельного комплексу, молодiжного житлоI]ого будiвrrицтва
та виробництва будiвельних матерiалiв;
водного господарства;
надання адмiнiстративних послуг;
державноi реестрацiТ речових прав на нерухоме маЙно та ik обтяжень;
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань

2.2. Спрямовус та контролюе дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв

районноi державноi адмiнiстрацii:

управлiння а|ропромислового розвитку районноi

адмiнiстрацii;

державItоТ

вiддiлу з питань економiчного розвитку, мiстобудуваrrня ,га
архiтектури, адмiнiстративних lrосдуг та цивiльного захисту районrrоТ

державноi адмiнiстрацii.

2.3. Забезпечуе в межах повноважень вза€модiю районноi державноi
адмiнiстрацii з територiальними органами MiHicTepcTB та iнших централы{их
органiв виконавчоi влади:
Барвiнкiвського РЕМ АК <Харкiвобленерго);
Барвiнкiвського районного вiддiлення Енергозбуту;
цеху обслуговування споживачiв j\Ъ 3 L{eHTpy поштового зв'язку JФ 2
XapKiBcbKoi дирекцii УЩППЗ <Укрпошта) ;
управлiння Щержпродспоживслужби у Барвiнкiвському районi;
Барвiнкiвського районного вiйськового KoMicapiaTy;
станцiЙно - лiнiйноi дiльницi Jф 5 РЦТ Jф 32В м. Балаклiя XapKiBci,KoT
фiлiТ ПАТ "Укртелеком";
Барвiнкiвського районного сектору Головного управлiння Щержавноi
служби з надзвичайних ситуацiй Украiни у Харкiвськiй областi;

Барвiнкiвськоi фiлii комунаJIьного пiдприемства
iнформацiйно - технiчний центр>;

кОбласrrий
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дорожньо

ремонтного пункту фiлii "IЗtОМСЬtСИй
ВАТ' ДАК
райавтодор>> дочiрнього пiдприемства <Харкiвський облавтодор>
<Автомобiльнi дороги Украiни> ;
БарвiнкiвськоТ дiльницi Куп'янського управлiння експлуатацii ГаЗОВtll'О
господарства публiчного акцiонерного товариства " Харкiвгаз " ;
районноi дiльницi лiсгоспу;
товариства мисливцiв i рибалок
та сприяс Тм у виконаннi покладених на них завдань.

Барвiнкiвського

2.4.Очолюе вiдповiднi консультативно-дорадчi органи при раЙоННiЙ
державнiй адмiнiстрацii.

3. Засryпник голови районноi державtlоi aдMilricTpauii
КАЗЬоННИЙ Сергiй Миколайович

У

межах повноважень районноi державноi адмiнiстраuiТ згiДrrО iЗ
законом УкраIни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, iншими закоtIами
УкраIни забезпечуе на територiТ Барвiнкiвського району реалiзацitо державItоТ
полiтики з питань:
полiтико - iдеологiчноi сфери, наJIагодженнi та ефективному здiйснеttпi
3.1.

полiтичноi роботи, взаемодii З полiтичними партiями, громадсъкими
органiзацiями, у тому числi з профспiлками; вирiшення iнших питаьiЬ
суспiльНо - полiТичногО життЯ району, питань мiжнацiоцаJIьних вiдносин;

реформи мiсцевого самоврядування i адмiнiстративно - територiальНОГО
подiлу району, децентралiзацii повноважень органiв виконавчоi влаДИ;
iнформацii, видавничоi справи, свободи слова, дiяльностi засобiв
MacoBoi iнформацii, а також у сферi здiйснення внутрiшньот полiтики та

зв'язкiв з громадськiстю;
релiгiй i церкви;
молодi, фiзичноI культури та спорту;

освiти та науки, науково-технiчноi дiяльностi, захисту

ilраВ

iнтелектуальноi власностi ;
охорони здоров'я, культури, материнства, дитинства та ciM'i;

запобiгання дитячiй бездоглядностi

неповнолlтнlми;
опiки та пiклування;
культури, мистецтва та туризму;
соцiальноi полiтики, реформування
населення;

та

вчиненнIо правоПорУШеНЬ

l.

системи соцlалъного захие,гу

з питань ciM'i: i жiнок, Iх соцiального та правового захисту, запобiгання
насильству в сiм'i, гtротидii торгiвлi людьми;
гендерноi полiтики (рiвних прав можливостей для участi ЖiНОК i
чоловiкiв у полiтичному i культурному життi);
соцiального забезпечення та соцiального захиату населення;
зайнятостi населення, працi та зарсiбiтноi плати.

i
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3.2.

Забезпечуе виконання заходiв, пов'язаних iз пiдготовкоIо Та
гIроведенням виборiв, референдумiв, опитування населення В ЧаСТИlti
матерiально - технiчного забезпечення вiдповiдних комiсiй.

та

контролюе дiяльнiсть структурних гriдроздi.rriВ
районноI державноi адмiнiстрацiТ та ii апарату:
управлiння соцiального захисту населення районноТ державtlОТ
З.3.Спрямовуе

адмiнiстрацiI;

службИ

У

справах дiтей, молодi

та спорту

районrrоi

д{ержавrrоi

адмiнiстрацii;
вiддiлу освiти районноТ державноI адмiнiстрацii;
сектору культури i туризму районноi державноТ адмiнiстрацii;
вiддiлу ведення .Щержавного реестру виборчiв апараТУ
державноТ адмiнiстрацii

РаЙОrrНОТ

3.4.Забезпечуе в межах повноважень взаемодirо районноi дерх<авlIоi
адмiнiстрацii з територiаJIьними органами MiHicTepcTB та iнших центральних
органiв виконавчоi влади
Барвiнкiвського професiйного аграрного лiцею;
комунального закладу охорони здоров'я <I_\ентральна районна лiкарltЯ> ;
комунсLльного некомерцiйного пiдприемства <I_{eHTp первинноi Ме/]ИКО caHiTapHoi допомоги Барвiнкiвського району>;
:

Барвiнкiвського вiддiлу обслуговування громадян

Iзtомсl,кСlгtl

Украiни XapKiBcbKoi об.ПаС'Гi;
комунальноi установи Барвiнкiвського районt-tого територiаJIЬНОГО
центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг);
районного центру соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi;

об' сднаного управлiння Пенсiйного фонду

районного центру зайнятостi;

Барвiнкiвсъкого вiддiлення управлiння виконавчоТ дирекцii фОrr.ЦУ
соцiального страхування Украiни в Харкiвськiй областi та сПрИЯе iМ У
виконаннi покладених на них завданъ.

3.5. Очолюе вiдповiднi консультативно-дорадчi органи при райоННiЙ
державнiй адмiнiстрацiТ.

4. Порядок вза€мозамiнностi

голова

районноi

адмiнiстрацii
в.ромАх

на перiод вiлсутlrостi:

державноi

-

перший заступнйк гоJIови paйorrr,rcii
державноi адмiнiстрачii

о.кАлIнIн

перший заступник голови районноi - заступник

адмiнiстрацii
о.кАлIнIн

державноi

голови

державноi адмiнiстрацiТ

с.кАзьонниЙ

райОНt,tОi

l2

заступник голови районноТ державноi - перший заступник голови
райоtrноi
адмiнiстрацiТ
адмiнiстрацiТ
державноТ

С.КАЗЬОННИЙ

Керiвпик апарату районноi
державноi адмiнiстрацii

о.кАлIнIн

д. CyxAI,

1з

ЗАТВЕРД}КЕНО
Розпорядження голови
районноi державноТ адмirлiстрацiТ

/О,rzrZzzg

!22 /oz//

-/,//7э-

ЗАКРIПЛЕННЯ

ГоЛови раЙонноi державноi адмiнiстрацii, Його IIершого заступIIика т,а
Заступника голови районноi державшоi адмilriстрацiT за MicbKolo та
сiльськими радами району

в.ромАх

о.кАлIнIн

рада

Григорiвська сiльська
IBaHiBcbKa сiльська рада
Iллiчiвська сiльська рада
Новомиколаiвська сiльська
мiсъка рада

рада

Гаврилiвська сiльська рада
Гусарiвська сiльсъка рада
IBaHiBcbKa Щруга сiльська рада
Подолiвська сiльська рада

С.КАЗЬОННИИ
Богодарiвська сiльська рада
В еликокомишуваська сiльська рада
Грушуваська сiлъсъка рада
Мечебилiвська сiльська рада

районноi
АЧ-;!
адмiнiстрацii
l) ,

Керiвник апарату
державноi

д.сухАр

