Перший заступник голови райдержадміністрації
Заміщає голову райдержадміністрації на період його відсутності, координує
при цьому діяльність заступника голови адміністрації та керівника апарату
райдержадміністрації.
Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних
напрямах діяльності, спрямовує, координує та здійснює оперативний контроль за
роботою відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів
адміністрації, органів виконавчої влади щодо:
 виконання вимог положень Конституції України, законів України,
постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України;
 виконання розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та
райдержадміністрації;
 підготовки та реалізації регіональних програм;
 розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;
 контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку
району у відповідних сферах;
 формування та виконання районного бюджету;
 підготовки проектів документів;
 інших визначених відповідними положеннями повноважень.
Дає доручення керівникам відділів, управлінь, інших структурних
підрозділів райдержадміністрації.
Погоджує відрядження та відпустки керівникам відділів, управлінь, інших
структурних підрозділів адміністрації відповідно до функціональних
повноважень.
Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань
керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів,
а також щодо притягнення їх до відповідальності згідно з чинним
законодавством.
Організовує роботу стосовно створення резерву кадрів керівників
відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечують проведення з ними
визначених заходів.
Подає пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, інформації про
стан справ у галузях господарського комплексу, суспільно-політичну ситуацію
та наявні проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень
Президенту України, Кабінету Міністрів України, голові облдержадміністрації.
Відповідає за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії
райдержадміністрації, нарадах з головами виконавчих комітетів сільських рад,
керівниками підприємств, установ, організацій.
Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціальноекономічного розвитку територій, зміцненні їх матеріально-фінансової бази.
Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі
підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань на сесії ради.
Бере участь у роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що
належать до сфери його відання, колегій підпорядкованих управлінь, а також

нарадах, сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.
Проводить прийом громадян, забезпечують розгляд їх звернень.
Повертає адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням
установленого порядку.
Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо
розвитку економіки, прискорення економічних реформ, приватизації,
демонополізації, розвитку підприємницької активності у виробничій сфері.
Забезпечує розроблення проектів програм соціально-економічного
розвитку регіону, ефективне використання природних і трудових ресурсів,
подання відповідним органам пропозицій до загалі ,недержавних планів та
програм.
Координує управління державними підприємствами, державним майном,
яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій
акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у
майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної
державної адміністрації.
Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо
реформування структури промислового виробництва, санації цільових
інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових
підприємств державної і комунальної форми власності.
Розробляє та здійснює заходи щодо зростання експортного потенціалу
промисловості, стимулювання власного виробництва продукції.
Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління
державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління
обласної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх
роботи.
Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ,
організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску
необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств,
заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, в тому числі
підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації
виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.
Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових
підприємств та інших об'єктів, незалежно від форми власності, створення
спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу і території цих зон.
Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого бізнесу,
надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням
інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання,
будівельних матеріалів, наданням побутових та інших послуг населенню,
підготовкою кадрів.
Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та
майна, що належить до спільної власності територіальних громад району.
Вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо
залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки району. Готує та
реалізовує заходи, зустрічі, пропозиції щодо поліпшення інвестиційного
клімату та формування інвестиційних переваг району.
Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших надзвичайних ситуацій.
Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час
прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних
ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних
засобів і послуг.
Координує роботу будівельної галузі району. Організовує виконання
будівельними підприємствами інвестиційних проектів у бюджетній сфері.
Сприяє нарощенню обсягів житлового будівництва.
Здійснює контроль за виконанням державного замовлення щодо введення
в дію об’єктів житла соціально-культурного призначення.
Організовує роботу, пов’язану з прийняттям в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, у порядку, встановленому законодавством.
Забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузі
містобудування. Організовує розроблення відповідних містобудівних програм,
генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної
документації, проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням
цих програм і планів.
Сприяє організації та контролю відповідно до законодавства за охороною,
реставрацією і використанням пам’яток архітектури та містобудування.
Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері
житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури.
Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо
реформування структури житлово-комунального господарства.
Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань
забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним транспортом і
послугами зв’язку.
Реалізовує
державну
політику
щодо
енергопостачання
та
енергозбереження. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів
щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності
електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на
енергоносії.
Сприяє
впровадженню
технологій
з
використання
місцевих
альтернативних видів палива.
Організовує проведення робіт щодо газифікації населених пунктів.
Забезпечує реалізацію в районі державної політики в галузі житловокомунального та шляхового господарства.
Координує процеси будівництва та експлуатації доріг державного і
місцевого значення.
Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю
обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями
житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, а також за
технічним станом, використанням і утриманням житла.
Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і
послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.
Погоджує правила користування водозабірними спорудами для
задоволення питних, побутових та інших потреб населення, пропозиції про
обмеження або заборону використання підприємствами питної води у

промислових цілях.
Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств,
установ і організацій до участі в розвитку житлово-комунального
господарства.
Забезпечує реалізацію державної політики в питаннях діяльності
товариств (об’єднань) власників квартир (будинків).
Залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в
розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного
забезпечення і транспортного обслуговування.
Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сферах
розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей,
розроблення і здійснення заходів з гарантування продовольчої безпеки,
використання земельних та водних ресурсів, їх захисту та відтворення,
розвитку регіональною товарного ринку сільськогосподарської продукті,
лісового і водного господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку
товарів і послуг агропромислового походження, бере участь у формуванні та
реалізації соціальної політики та охорони праці в агропромисловому комплексі
району.
Забезпечує впровадження нових сучасних механізмів інвестування у
сільське господарство, схем забезпечення високопродуктивною технікою,
насінням, агротехнологіями.
Розробляє та реалізовує програми щодо формування інфраструктури збуту і
переробки сільгоспсировини.
Координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм
господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання
програм продовольчого забезпечення населення.
Разом з управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації
та іншими структурними підрозділами адміністрації організує роботу щодо:
 реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового
комплексу, спрямованих на зростання зайнятості сільського населення у
сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та
особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування виробництва
сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження,
розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, аграрного
ринку;
 забезпечення державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення
потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;
 матеріально-технічного
і
сервісного
забезпечення
сільських
товаровиробників, переробних підприємств, впровадження у виробництво
досягнень науки та передових технологій;
 спрямовує діяльності управлінь, інших підрозділів райдержадміністрації і
галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв'язків
товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими
підприємствами та організаціями;
 сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого

самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні
соціальних питань на селі;
 реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідноконструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними
закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового
комплексу;
 створює
належні
умови
для
формування
і
розвитку
сільськогосподарських дорадчих служб, вносить держадміністрації пропозиції
до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих
дорадчих послуг;
 забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового
виробництва;
 забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями
вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього
руху;
 вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів
державного
бюджету,
спрямованих
за
бюджетними
програмами,
передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний
бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єктів господарювання
агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків
використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
 забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової
діяльності у сфері агропромислового розвитку;
 подає пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо
регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
 здійснює
заходи,
направлені
на
активізацію
експорту
сільськогосподарської
продукції
та
сприяння
просуванню
сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;
 здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового
комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та
продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що
забезпечують
підвищення економічної ефективності роботи
 агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу
безпеку держави на відповідному рівні;
 здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної
промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;
 здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами
харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
 координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей
тваринництва;
 вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню
інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції,
встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів.
Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального
використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації,
моніторингу земель та землеустрою.
Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до
законодавства, координує діяльність землевпорядних органів. Вносить
пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів
до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами такс і заборони
використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством
порядку. Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із
вилученням (викупом) земельних ділянок.
Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та
відчуження на конкурентних засадах земель не сільськогосподарського
призначення.
Вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині
земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.
Організовує розроблення і реалізацію заходів щодо охорони
навколишньою природного середовища.
Організовує роботу щодо вирішення в районі екологічних питань,
ліквідації екологічних наслідків аварій, залучає до цих робіт підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності.
Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить
пропозиції щодо державних екологічних програм.
Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій,
вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для
підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.
Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природносировинних ресурсів. Контролює питання визначення для підприємств, установ
та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і
скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів
розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.
Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або
зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності, відшкодування збитків у разі порушення ними законодавства про
охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.
Координує і контролює роботу з обліку збирання, переробки, утилізації та
захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування
населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, санітарний стан
навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються
до його поліпшення.
Реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної та оптової
торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування),
побутового обслуговування населення, розвитку внутрішніх товарних ринків.
Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення
підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від
форми власності.
Сприяє
зовнішньоекономічним
зв'язкам підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і

збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг), торгівлі.
Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно з
міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного
співробітництва у галузі економіки, укладанню в установленому
законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання
продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів чи на
іншій основі.
Сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на
забезпечення підготовки та проведення в районі виборів Президента України,
депутатів усіх рівнів, референдумів.
Контролює дотримання управліннями, відділами вимог Закону України
«Про
засади
запобігання
і
протидії
корупції»,
інших нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією.
Організовує роботу конкурсної комісії райдержадміністрації.
Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови
райдержадміністрації:
1. Здійснює керівництво:
Відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації.
Сектором з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.
Сектором економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації.
Сектором «Центру надання адміністративних послуг».
Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації.
2. Координує діяльність з:
Міськрайонним сектором ГУ ДСНС України в області.
Острозьким управлінням Держпродспоживчслужби в Острозькому районі.
Дирекцією Рівненської філії ПАТ “Укртелеком”.
Дирекцією РД УДППЗ “Центр поштового звязку №3”.
Острозькою газовою дільницею.
НПС “Новини”.
Районним товариством сприяння оборони України.
Страховими компаніями.
ПП „Острогавтотранс”.
ДП філія “Острогавтодор”.
Залізничною станцією Острог.
КП “Фабрика “Вілія”.
ЗАТ “Агробуд”.
Острозькою дільницею ПАТ “ АЕС Рівнеобленерго” .
Відділом в Острозькому районі ГУ Держгеокадастру у Рівненській області.
Державною інспекцією захисту рослин в районі.
Здолбунівським відділом статистики в Острозькому районі .
Районним товариством мисливців і рибалок.
Підприємствами переробної та харчової промисловості.
ДП “Острозьке лісове господарство”.
3. Організовує роботу:
Районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій.

Штабу з питань підготовки господарського комплексу району до роботи в
осінньо-зимовий період.
Призовної комісії.
Комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії.
Районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.
Районної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Наглядової ради із соціальної та професійної адаптації військовослужбовців.
Координаційної ради по боротьбі з наркоманією, профілактики СНІДу та
венеричних захворювань.
Районної житлової комісії при райдержадміністрації.
Районної комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків.
Районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції (СНІДУ).
Районної комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат
автомобільним та електротранспортом загального користування.
Районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Архітерно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
Районної міжвідомчої комісії.
Надзвичайної протиепідемічної комісії.
Інвентаризаційної комісії.
Районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення.
Міжвідомчої комісії по встановленню режимів роботи Новомалинського
водосховища на період проходження повені.
Робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо
забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових
платежів.
Районної комісії з визначення розміру орендної плати при укладанні
договорів оренди на земельні ділянки .
Районної робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань
реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони
земель.
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Районної комісії по вибору земельних ділянок, що надаються юридичним
та фізичним особам-підприємцям для несільськогосподарських потреб.
Районної комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі
та землекористувачами.
Районної комісії з проведення аукціонів з продажу земельних ділянок та
прав оренди на них.
Постійно діючої комісії при дозвільному центрі.
Конкурсної комісії райдержадміністрації.
4. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:
Острозьким відділом поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області.
Представництвом Управління Служби безпеки України в області.

Острозьким відділенням Здолбунівської місцевої прокуратури в Рівненській
області .
Острозьким районним судом.
Острозьким відділенням Рівненської об’єднаної державної податкової
інспекції.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Фінансовим управлінням райдержадміністрації.
Державними адміністраторами.

