
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начыIьника управлiння
економiчного розвитку та

цивiльного захисту районноi
державноi адмiнiстрацii
a/8r._юl!_Ns__ !_

положЕннrI
про вiддiл з питань надання адмiнiстративних послуг управлiння

економiчного розвитку та цивiльного захисту КаховськоТ районноi державноi
алмiнiстрачiТ

1. Вiддiл з tIитань надання адмiнiстративних послуг управлiння економiчного
"рЪзвиткУ та цивiлЬного захИсту КахоВськоi районноi державноТ адмiнiстрацiТ (далi -

вiддiл) утворюеться накz}зом начальника управлiння економiчного розвитку та

цивiльного захисту районноТ державноi адмiнiстрацii у складi управлiння
економiчного розвитку та цивiльного захисту районноi державноi адмiнiстрацii
(да,тi - управлiння).

2. Вiддiл з питань наданнJ{ адмiнiстративних послуг Каховськоi районноi
державнОi адмiнiсТрацii пiдпорядковаЕиЙ головi Каховськоi районноi державноТ
адмiнiстрацii, начаJIьнику управлiння, а також пiдзвiтний i пiдконТрольниЙ

департаменту економiчного розвитку та торгiвлi xepcoHcbkoi обласноi державноI
адмiнiстрацii.

3. Працiвники вiддiлу призначаються та звiльняються з rrосади головою

райдержадмiнiстрацii та наказом начальника управлiння в установленому чинним

законодавством порядку.
4. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю та законами УкраТни,

актами Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншими нормативно-

правовими актами з fIитань надання адмiнiстративних послуг, розпорядженнями
голови Херсонськоi обласноТ державноi адмiнiстрацiТ, голови Каховськоi районноi
державнот адмiнiстрацii, прийнятими у межах ix повноважень, наказам начальника

управлiння, положенням про Щентр надання адмiнiстративних послуг при

Каховськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii Херсонськоi областi (далi - IJeHTp) та

цим Положенням.
5. основним завданням структурного пiдроздiлу е забезпечення реа,чiзацiТ

державноТ полiтики у сферi надання адмiнiстративних послуг.
6. Вiддiл, вiдповiдно до визначених fIовноважень, виконуе TaKi фУнКЦii:

1) органiзовус виконання Конституцii i законiв Украiни , aKTiB Президента УкраiЪи,
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, наказiВ MiHicTepcTB, iнших центральних органiв

виконавчоi влади у сферi надання адмiнiстративних послуг та здiйснюе контроль за

ik реалiзацiсю;
2) забезпечуе, у межах cBoix повноважень, захист прав i законних iHTepeciB

фiзичних та юридичних осiб;
3) забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцiТ;

4) розглядае, в установленому порядку, звернення громадян;
5) забезпечус доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якоi BiH с;
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6) ПОСТiйнО iнформуе населення про стан здiйснення визначених законом
tIовноважень;
7) ОРГанiЗОвУе роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використаннr{
архiвних документiв;
8) Забезпечуе, у межах cBoik повноважень, реалiзацiю державноi полiтики
стосовно захисту iнформацii з обмеженим достугIом;
9) забезпечус захист персональних даних;
10) органiзовуе облаштування у мiсцях прийому суб'ектiв звернення
iнфОрмацiйних стендiв iз зразками вiдповiдних документiв та iнформацiТ в обсязi,
Достатньому для отримання адмiнiстративноi послуги без cTopoHHboi допомоги;
11) надае iнформацiю до офiцiйного веб-сайту KaxoBcbKoi районноi державноi
аДМiНiСтрацii про порядок надання вiдповiдних адмiнiстративних fIослуг, рожим
доступу до примiщення, в якому здiйснюсться прийом суб'сктiв звернень;
12) НаДас суб'екry звернення, який зворнувся за допомогою засобiв

ТеЛеКОМУЕiкацiТ (телефону, електронноi пошти, iнших засобiв зв'язку), iнформацiю
ПРО ПОРЯДОК НаДаНня аДмiнiстративних послуг та видачу документiв дозвiльного
характеру;
13) визначас власнi вимоги до якостi надання адмiнiстративних послуг, а саме,
кiлькостi годин прийому, МаксиМаJ'Iьного часу очiкування у черзi та iнших
параметрiв оцiнювання якостi надання адмiнiстративних послуг;
14) органiзовус виготовлення.та забезпечення можливостi безоплатного одержання
СУб'еКТаМи ЗВернення у достатнiй кiлькостi бланкiв заяв та iнших документiв,
НеОбХiДних для звернення щодо надання адмiнiстративноТ rlослуги та видачi
ДОКУМеЕТiВ ДОЗвiльного характеру у Щентрi, в тому числi, одержаннrI бланкiв з веб-
СайТiв СУб'ектiв надання адмiнiстративних rrослуг та мiсцевих дозвiльних органiв;
15) органiзовуе створеннJI та затвердження суб'сктами надання адмiнiстративних
ПОСЛУГ iНфОРМацiЙних та технологiчних карток адмiнiстративних послуг;
16) органiзовус зберiгання та захист iнформацii, отриманоi в результатi надання
адмiнiстративноi rrослуги та видачi документiв дозвiльного характеру;
11) КОНТРОЛЮе строки надання адмiнiстративних послуг суб'сктами наданшI
адмiнiстративних послуг ;

18) забезпечуе внесення вiдомостей до peecTpiB, iнших iнформацiйних баз, що
використовуються для надання адмiнiстративних послуг ;

19) складае перелiк адмiнiстративних послуг, якi надаються через I{eHTp та надае
його на затвердження головi райдержадмiнiстрацiT;
20) розробляе регламент роботи Центру;
21) органiзовуе надання супутнiх послуг у примiщеннi Щентру;
22) готуе вiдповiдi на листи, загIити, звёрнення фiзичних та юридичних осiб;
2з) здiйснюе iнформацiйну пiдтримку, координацiю дiяльностi I_{eHTpy,
консультування фiзичних та юридичних осiб, якi звертаються до вiддiлу з fIитань
його компетенцii;
24) готуС та гIодас на розгляд головi райдержадмiнiстрацii проекти розпоряджень з
питань, що входять до компетенцii вiддiлу;
25) бере участЬ у погодЖеннi проектiв нормативно-llравових aKTiB, розроблених
iншими органами виконавчоТ влади;
26) бере участь у розробленнi проектiв розпоряджень голови
адмiнiстрацii, пр oeKTiB нормативно-правових aKTiB, головними
е iншi cTpyкTypнi пiдроздiли;

районноТ державноТ
розробниками яких
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27) державнi реестратори вiддiлу:
- приймають документи;
- перевiряють документи на наявнiсть пiдстав для зупиненнrI розгляду докуМентiв;
_ перевiряють документи на наявнiсть пiдстав для вiдмови у державнiй ресстрацiI;
_ проводять реестрацiйну дiю за вiдсутностi пiдстав для зупиЕення роЗГляДУ
документiв та вiдмови у державнiй ресстрацii шляхом внес9нЕя запису До еДИНИХ

державних peecTpiB
- Ведуть единi державнi ресстри;
- ведуть реестрацiйнi справи;
- здiйснюють iншi fIовноваження, передбаченi Законами УкраТни <Про ДерЖаВНУ

реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та гроМаДСЬКИХ

формувань)) та <Про державну реестрацiю речових rrрав на нерухоме маЙно та ix
обтяжень>>.

7. Вiддiл для здiйснення повноважень та виконання завдань, що ВиЗнаЧеНi,

мае IIраво
1) одержувати в установленому, порядку вiд 1нших структурних пlдрозДlлlВ

райдержадмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, усТанОВ Та

органiзацiй, незIIJIежно вiд форм власностi, та ix посадових осiб iнфОРМаЦiЮ,

документи i матерiали, необхiднi для виконаннJI покладених на нього ЗавданЬ;

2) вносити в установленому порядку пропозицii lдодо удосконалення робОТИ

районноi державноi адмiнiстрацii у сферi надання адмiнiстративних lrоСлуг
3) користуватись, в установленому порядку, iнформацiйними базами органiв
виконавчоi влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального Зв'яЗкУ
та iншими технiчними засобами;
4) скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари та конференцii З

питань, що нrLлежать до його компетенцiТ;
5) бути стороною у цивiльних, господарських, адмiнiстративних сtrравах з питань,
вiднесених до повноважень вiддiлу;
6) заJIучати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремих fIитанЬ
спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ,
пiдприемств, установ та органiзацiй (за погодженням з ix керiвниками).

8. Вiддiл очолюе начаJтьник вiддiлу - адмiнiстратор, який rrризначаеться i
звiльнясться з посади головою райдержадмiнiстрацii в }.становленоМУ
законодавством порядку.

9. Начальник вiддiлу - адмiнiстратор та працiвники вiддiлу - адмiнiстратори
мають iMeпHi печатки iз зазначенням ix прiзвиш1, iMeH, по батьковi та найменування

центру надання адмiнiстративних послуг.
10. Начальник вiддiлу - адмiнiстратор вiдповiдно до завдань, покладених на

вiддiл:
1) здiйснюе керiвництво вiддiлом, несе персональну вiдповiдальнiсть За

органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяе створенню належних умов працi

у вiддiлi; подас на затв9рдження головi районноi державноi адмiнiстрацiТ
lrоложення про вiддiл;
2) плануе роботу вiддiлу, вносить пропозицiТ щодо формування планiв роботи
районноi державноi адмiнiстрацii ;

3) вживас заходiв до удосконалення
роботи вiддiлу;

органiзацiТ та пiдвиtцення ефективностi
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4) звiтус перед головою районноТ державноi адмiнiстрацiТ про виконання
rrокJIадених на вiддiл завдань та затверджених планiв роботи;
5) може входити до складу колегii КаховськоТ районноТ державноТ адмiнiстрацii;
6) вносить пропозицii щодо розгляду на засiданнях кологii питань, що належать до
компетенцiТ вiддiлу, та розробляе проекти вiдповiдних рiшень;
7) може брати участь у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування;
8) представляс iнтереси вiддiлу у взаемовiдносинах з iншими структурними
пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii, iз структурними пiдроздiлами
обласноТ державноi адмiнiстрацii, .органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiями за дорученням керiвництва
районноТ державноi адмiнiстрацii;
9) здiйснюе добiр кадрiв вiллiлу;
10) органiзовуе роботу з пiдвищення рiвня професiйноТ компетентностi державних
службовцiв вiддiлу;
11) подае головi районноi державноi адмiнiстрацii пропозицii щодо призначення на
посаду та звiльнення з посади у. порядку, передбаченому законодавством про
державну службу, державних службовцiв вiддiлу, присвосння iM рангiв державних
службовцiв, ik заохочення та притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi;
12) проводить особистий прийом громадян з питань, що нчl,чежать до повноважень
вiддiлу;
13) забезпечус дотримання працiвниками вiддiлу rrравил внутрiшнього трудового
розпорядку та виконавськоТ дисциплiни;
14) вживае заходiв щодо удосконалення органiзацii та пiдвищення ефективностi
роботи вiддiлу;
15) забезпечуе дотримання працiвниками вiддiлу правил внутрiшнього трудового
розпорядку та виконавськоi дисциплiни;
16) за посадою е керiвником Щентру.
17) органiзовуе дiяльнiсть I_{eHTpy, у тому числi щодо взаемодii iз суб'ектами
надання адмiнiстративних rrослуг, вживас заходiв до пiдвищення ефективностi
роботи Центру;
18) органiзовуе iнформацiйне18) органiзовуе iнформацiйне забезпечоння роботи Центру, роботу iз засобами
масовоi iнформацii, визначас змiст та час проведення iнформацiйних заходiв;
19) сприrIе створенню наJIежних умов працi у I_{eHTpi, вносить пропозицiТ
начальнику управлiння щодо матерiально-технiчного забезпечення;
20) забезпечуе передачу для розгляду скарги суб'екту надання адмiнiстративних
послуг та вживас заходiв, у межах cBoix повноважень, щодо ii розгляду у визначенi
законодавством термiни з метою оrrеративного розв'язання порушених у них
питань, задоволення законних вимог заявникiв, реального поновлення rrорушених
прав та запобiгання надалi таким порушенням;
2 1) здiйснюс функцii адмiнiстратора;
22) виконус iншi повноваження згiдно з актами законодавства, положенням про
IJeHTp, Регламентом I_{eHTpy..

11. Граничну чисельнiсть, фо"д оплати працi працiвникiв вiддiлу визначае
ГолоВа раЙонноi доржавноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних бюджетних
призначень.


