
                                                  

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Розпорядження  

         голови  адміністрації 

          27.07.2017№182-к 

                              

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про організаційний відділ апарату 

Острозької районної державної адміністрації 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Організаційний відділ апарату Острозької районної державної 

адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату 

райдержадміністрації.  

1.2. Відділ утворюється для організаційного забезпечення діяльності 

районної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації. 

1.3. Відділ підзвітний та підконтрольний керівнику апарату районної 

державної адміністрації. 

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, 

розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Регламентом 

Острозької районної державної адміністрації і цим Положенням. 

1.5. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу 

встановлюється головою районної державної адміністрації за поданням 

керівника апарату райдержадміністрації.  

1.6. Працівники відділу призначаються на посаду головою районної 

державної адміністрації з додержанням вимог Закону України «Про державну 

службу». 

1.7. Положення про відділ затверджується головою районної державної 

адміністрації за поданням керівника апарату адміністрації. 

1.8. Обов’язки начальника відділу визначаються цим Положенням, а 

інших працівників відділу – посадовими інструкціями, що затверджуються 

керівником апарату адміністрації за поданням начальника відділу. 

1.9. Відділ проводить свою діяльність на основі місячних планів, що 

затверджуються керівником апарату адміністрації. 

1.10. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату 

райдержадміністрації, що затверджується керівником апарату адміністрації в 

установленому порядку. 
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II. Основні завдання, функції та права відділу 

 

1. Основними завданнями відділу є: 
1) Планування роботи райдержадміністрації. 

2) Організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації та голови 

райдержадміністрації.  

3) Надання організаційно-методичної, правової допомоги та 

забезпечення оперативного зв’язку з структурними підрозділами 

райдержадміністрації, правоохоронними органами, органами місцевого 

самоврядування з питань організаційної роботи, застосування 

антикорупційного законодавства. 

4) Інформування керівництва райдержадміністрації про події в 

населених пунктах району.  

5) Здійснення підготовки  матеріалів робочих поїздок голови 

райдержадміністрації, організація зустрічей керівництва райдержадміністрації з 

активами територіальних громад. 

6) Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів. Аналіз 

протоколів колегій райдержадміністрації та рішень виконавчих комітетів 

місцевих рад району. 

7) Узагальнення інформації про стан контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої 

влади. 

8) Вивчення стану виконання в структурних підрозділах 

райдержадміністрації та у виконавчих комітетах місцевих рад розпоряджень і 

доручень голови райдержадміністрації. 

9) Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи органів 

місцевого самоврядування району, їх виконавчих органів. 

10) Забезпечення прийому офіційних делегацій, в тому числі, іноземних, в 

райдержадміністрації. 

11) Вивчення, розгляд звернень громадян, запитів народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад, що надходять до райдержадміністрації, з 

питань, віднесених до компетенції відділу. 

12) Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови 

райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.  

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

1) За пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, 

погодженими у відповідному порядку із першим заступником голови районної 

державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, 

керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу 

обов’язків) готує проекти перспективних (річних), поточних (квартальних) та 

місячних планів роботи, при необхідності, тижневих планів-заходів районної 

державної адміністрації відповідно до вимог Регламенту Острозької районної 

державної адміністрації. 
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2) Плани роботи та плани основних заходів районної державної 

адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, 

передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

3) Спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації 

здійснює організаційне забезпечення проведення колегій райдержадміністрації, 

нарад, семінарів. Готує на їх розгляд матеріали (інформації, записки, проекти 

рішень, тощо) з питань, що входять до компетенції відділу. 

4) Координує роботу щодо підготовки та проведення структурними 

підрозділами райдержадміністрації за участю голови райдержадміністрації 

масових заходів, урочистостей, зборів адміністративно – господарського активу 

району, робочих поїздок до населених пунктів району. 

5) Забезпечує участь в заходах делегацій від підприємств, установ, 

організацій, які знаходяться на території району. 

6) Здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, 

утворених при райдержадміністрації. 

7) Готує дані щодо проведення засідань виконавчих комітетів органів 

місцевого самоврядування району. 

8) Спільно з іншими відділами апарату райдержадміністрації забезпечує 

проведення семінарів-навчань для голів і секретарів сільських рад.  

9) Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали для голови 

райдержадміністрації.  

10) За підсумками півріччя узагальнює інформацію про стан контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих 

повноважень органів виконавчої влади відповідно до встановлених норм та 

вносить пропозиції керівникові апарату адміністрації. 

11) Вивчає самостійно або спільно з іншими відділами апарату 

адміністрації стан виконання нормативно-правових актів в структурних 

підрозділах райдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови 

райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу. 

12) Підтримує зв’язки з відповідними структурними підрозділами 

облдержадміністрації. За погодженням з керівництвом райдержадміністрації 

готує та надає в облдержадміністрацію відповідні інформаційно-довідкові 

матеріали з питань, що відносяться до компетенції відділу. 

13) Координує роботу органів місцевого самоврядування з питань 

матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць під час підготовки до 

виборів і референдумів шляхом проведення нарад та інших організаційних 

заходів. 

14) Узагальнює матеріали з питань матеріально-технічного забезпечення 

виборчих дільниць, надані органами місцевого самоврядування, 

відповідальними працівниками райдержадміністрації, готує відповідні довідки. 

15) Працівники відділу, у разі необхідності, беруть участь у роботі 

дорадчих та консультативних органах створених при районній державній 

адміністрації, а також засіданнях сесій, виконавчих комітетів  сільських рад. 

16) Передає, у встановленому порядку та визначені строки, до 

відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації районної 
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державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим 

доступом. 

17) Отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях 

документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 

18) Готує, забезпечує та контролює заходи щодо запобігання корупції. 

19) Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства. 

20) Бере участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо 

запобігання корупції, а також бере участь у міжнародному співробітництві у 

зазначеній сфері. 

21) Проводить організаційну та роз’яснювальну роботу з питань 

запобігання корупції. 

22) Контролює своєчасність подання державними службовцями 

відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

минулий рік, перевіряє такі декларації на наявність конфлікту інтересів, а також 

здійснює їх логічний та арифметичний контроль; у разі виявлення під час 

перевірки арифметичних чи логічних помилок невідкладно письмово 

повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним 

письмового пояснення та/або виправленої декларації. 

23) Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів. 

24) Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням. 

25) Вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 

усуненню, контролює дотримання вимог законодавства одо врегулювання 

конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 

правопорушень, ризики в діяльності посадових і службових осіб 

райдержадміністрації, вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації 

щодо усунення таких ризиків. 

26) Веде облік працівників райдержадміністрації притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

27) Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності 

працівників райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень. 

28) Здійснює заходи щодо правового забезпечення діяльності апарату 

райдержадміністрації. 

29) Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови 

райдержадміністрації на предмет визначення регуляторного акту, а також 

необхідності державної реєстрації нормативно-правового акту в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Рівненській області. 
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30) Засвідчує відповідність проектів розпоряджень голови 

райдержадміністрації Конституції України, законам України, указам 

Президента України та нормативним актам центральних органів виконавчої 

влади шляхом їх візування. Несе відповідальність за відповідність завізованих 

розпоряджень голови райдержадміністрації чинному законодавству. 

31) Приймає участь у проведенні заходів щодо правової освіти 

населенню. 

32) Бере участь у роботі з укладання договорів райдержадміністрації, 

здійснює організаційно-практичні заходи щодо укладання договорів та 

внесення змін до діючих договорів. 

33) Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань, 

доручень керівника апарату адміністрації. 

 

3. Відділ має право: 
1) Вносити на розгляд керівника апарату адміністрації проекти 

розпоряджень та доручень керівництва райдержадміністрації, доповідні 

записки, пропозиції, що належать до компетенції відділу. 

2) Вивчати стан організаційної роботи в структурних підрозділах 

райдержадміністрації, виконавчих комітетах місцевих рад району. 

3) Проводити в структурних підрозділах райдержадміністрації, 

виконавчих комітетах місцевих рад перевірки виконання документів, звернень 

громадян, запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад з питань, 

що відносяться до компетенції відділу. Вносити в установленому порядку 

відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, 

виявлених попередніми перевірками. 

4) Одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади та виконавчих 

комітетів місцевих рад письмові та усні пояснення з питань, що виникають під 

час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і 

звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також 

інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 

5) Брати участь у засіданнях колегій, нарад, що проводяться в 

райдержадміністрації.  

6) За дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату 

райдержадміністрації представляти райдержадміністрацію в інших органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах 

та організаціях з питань, що належать до його компетенції. 

7) Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують в 

райдержадміністрації. 
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III. Начальник відділу 

 

1. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації очолює начальник.  

2. На посаду начальника організаційного відділу апарату 

райдержадміністрації призначається особа, яка відповідає вимогам, 

встановленим Законом України «Про державну службу». 

3. У разі відсутності начальника його обов’язки виконує головний 

спеціаліст організаційного відділу за погодженням з керівником апарату 

райдержадміністрації. 

4. Начальник організаційного відділу: 

1) Організовує роботу відділу, здійснює керівництво діяльністю відділу і 

несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.  

2) Забезпечує виконання плану роботи райдержадміністрації з питань, 

що стосуються відділу, доручень керівника апарату адміністрації, плану роботи 

відділу. 

3) Вносить на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції 

щодо структури та чисельності працівників відділу, підвищення кваліфікації 

працівників відділу.  

4) Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції 

організаційного відділу. 

5) Затверджує розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює 

виконання завдань, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього 

трудового розпорядку, трудової і виконавської дисципліни. 

6) Розробляє і вносить на затвердження керівникові апарату 

адміністрації посадові інструкції працівників відділу.  

7) Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами 

райдержадміністрації. 

8) Підписує та візує документи, веде листування в межах своєї 

компетенції. 

9) Має право бути присутнім на засіданнях колегії райдержадміністрації, 

інших консультативно-дорадчих органах, нарадах, семінарах та інших заходах, 

що проводяться в райдержадміністрації. 

10) Представляє відділ у державних установах та громадських 

організаціях з питань, віднесених до його компетенції. 

11) Здійснює інші функції, передбачені законодавством. 

12) Начальник організаційного відділу може виконувати інші обов'язки, 

покладені на нього головою райдержадміністрації, керівником апарату 

райдержадміністрації в межах чинного законодавства. 

 

 

 

  Керівник апарату 

  адміністрації                                Л. Козак 


