
Додаток 3

до розпоряджекня голов}I

раЙопяЫ дерlкаЁн бТ адмiнiстрацiТ
.' .. g. lць"

1. Вiдповiдае за реапiзацiю державноТ та регiона;ьно'i полiтики у сфера

соцiально-економiчного та регiонального розвитк}, транспорту та зв'язtqу; розвитIi
пi.тшриемництва" 1уризму, 1нвестнцйноI дlяльýостl, еколог11 та земельних вrдноси]

хштлово-комунаJъного господарства та паJIивýо-енергетичЕIого комплексу, apxiTeKryp
та будiвництва, а також забезпечус вирiшення питань у сферах обороннс

?| .
мобiлiзацiйноТ роботи, надзвичайних сиryачiй, цивi-rьного захисту lIаселеrIня, розвит}
правоохоронноТ дiялъностi та децентралiзачiТ.

2. Органiзову€ робоry з розроблсння та реьтiзаrriТ прOrрам у вiдповiдних сфера

дlяльfiостl, перопективнкх планlв l прогнозlв соцlально-економtчного розвитку раиоку.
3. Забепечуе здiйснення державного контролю за реаrriзацiею заходiв що.д

виконшшя законiв УкраТни, aKTiB i доручень Президеllта Украiни, Кабiнеry MiHioTp,
УКРаlНИ, 1НШИХ НОРМаТИВНИ ДОКУI\rеНТlВ 3 ПИТаНЬ:

- територiальнот оборони, мобiлiзацiйноi готовностi, цивiльного захIlсту нас9ленr
та територiй, запобiгання й оперативного реаграншI на надзвичайlrкх ситуацij
взаемодii з правоохоронними органа-\ш.

4. Органiзовуе злiйснення держаtsного контролю на пiдприемствах, в установах 1

органiзацirх булiвельноТ сфери, житлово-ко}ý{унального господарства, енергетик]

дорожнього господарства, транспорту, зв'язку, екологiТ за:
_ станом фiнансовоi диоциплiнl.r, облiку та звiтнос,гi, викоfiаIIням державни

KoHTpaKTiB i зобов'язанъ перед бюджетом;
- натIежним i свосчасниýl вiдшкодуваIIням. тIIкоди, заподiялlоТ державi;
- використанням та охороIIою зеIчtель, лiсiв, налр, вод!I, атмосферного повiтр

роспинного l твариЕного cBlTy та lнших,природн}Iх pecypclB;
- збиранням, угилiзаuiсrо i захорояенняNl про}y{ислових, побутових та iншр

вlдходlв;
- збереженням i раuiональним викориотанням державного майна;
- оргаtлiзацiею та якiстю Еадання послуг населенню пiдприсмствами незшIежно в

форм власностi.
5. Забезпечус i контролюс реалiзаuiю мiоцевипслI органам!I виконавчоТ влад

0рганам!1 мiоцевого самовряд}Еання та ik посадовим}1 оообами еконоrriчноi, аграрнt
зешtелъноТ реформи, rrеребулову виробtlлtчлtх вiд*осиш fiа селi, в}Iконання прогр'
продовольчого забезпечсння населення.

6. Забезrrечуе реалiзачiю державноТ та регiональноТ полiтики у сфе

децентралiзацiТ, взаемод1l з ]\{1сцев}ll!l}1 органами влад1I i формування спроможн]
об'еднаних територiальних громад в районi.



ъýl'

державнс
розвитц
район)

мsтOдlв рёгулюванн
цiн на товари, пролукчiю, посдуги в устансвленому законом порядку;

_ методологiчного, методичного забезпечеЕIuI розробки i здiйсненrrя захоДiВ ЩОД

мобiлiзацiйноI пiдготовки, переведення мiсцевих органiв виконавчоТ влади та Об'еКТi

житrедiяльпостi населення району на режим роботи в умовах особливого перiоду,
також сталого ix функцiонування за цих умоts;

_ створення в районi сприятливих y}roв дJuI надання Bcix видiв телекомУнiкаЦiйНИ
посrryг i послуг поштового зв'язку.

10. Розробляе мобiлiзацiйнi шлани, завдання та вж}lвас заходlв до виконанн

на перiод мобiлiзацii та на военний час.
12. Коорлинус пiд час мобiлiзацiТ в установленоilry порядку свосчасне оповiшенн

i прибуття громадян, призовникiв, технiки на збiрнi пунктI.I та у вiйськСвi чаотиllрt.

13. Вирiшус пltтання оборонного характеру,lга взасмодiс з цiж питаIiь
вrйськовими пlдроздlлами, розташованими па територll раиону.

14. Надае допомогу вiйськовил,t пiдроздiлам у влtрiшоннi питань ik розl,аluуванн'
розквартирування та соцiального захисry вiйськовослужбовцiв.

15. Органiзовуе роботу :

_ з вирiшення в районi ilитань щодо забезпечення публiчноТ безпекlл i порядк)
протlлдiТ злочинностi, охорони прав i свобод лIодинl,t) а також iHTepeciB сУспiльства

доржави та розв'язання iнших проблем правоохоронi{ого характсру;
_ з розроблення та реьтiзацii rrрограм, перспективних шланiв i прогнозi

запобiгання та лiквiдацiТ надзвичайнltх сиryачiii;
_ з проведення KoHKypciB з мgтою розв}Iжу конкурsнцiТ, обмеженЕя &{онополiзм

Еа ринку пасажирськltх транспортних пocJtyl, та вибору на конк}тсних ЗасаДа

юридичних або фiзичнlтх ооiб (автоlчлобiльних перевiзниrtiв), якi апроможI
забезпе.rувати належ}Iу якiоть обслгловlъання перевезень пасаlкl,tрiв на автобусни
маршрутах загаJIьного користуванЕя вiдIrовiдно ло в}lь{ог законодавотва УКРаiЪи.

1б. Сприяе органiзацiТ обслуговуважня населення пiдпрlлсмства]!tи, уС'rанОВамll f
органiзацiями у вiдповiднlо< сферах дiяльнос,гi незалежно вiд форм власностi, рОЗВиТК
малогOi середнъого бiзнеоу в гаlrузi промIIсловостi.



госIIодарств;
надаютъся 1

\

до роботи в осiнньо-зимовI

- еконо]ltЕого викор}lстання енергоресl,рсiв, впровадження енергоефек,гивнtтхенергозберiгаючlrхтехяо-lrЬгiЁr; l -Г-

- розвитку х(итлового будiвнlтцтва на се-цi та молодiжнOго жIlт.цового бlцiв}Iицтва29. За дор}ченняý{ 
-голови 

paiioTlHoТ л*р*ч*пот адмiнiстрацii забезпеткоординацiю дiя.тьностi та сприяс у викошаЕнi гтокладених завдань:

]::..,.*ý:

:i::#]i:

а]

28. Забезпечус реалiзацiло в районi заходiв щодо:

..*о"._"}*..,"Т: "_*r:lт1": -1l_,:' Ф*r, JЁуоi * *ль но го контр олю з а дOтр имання

;НН:}.,",Х',#"fi":* РОбiТ ПiДШриемств, у стано,, 
"p.unb 

Juшii;;J";;;#Б;
22,. ВизIlачас у ршi стихiйното jIиха, аварiй, катастроф, епiдемiй, пожеж, iнш?

:у:.1-Y::1 1о5iи 
зони надзвичайноТ .rrr,*uli, .дiи.п,оп'i.'р*ло*ч.нi законолавствоЗаХОДИ, ПОВ'Язанi з пiдтрим;Й; ;";;';;;-oýЖ;ffi;i;:Ж;}Ж"jlЪТлюдей, захисто: 

:1"р."о', i np uu, . Ё *р.* **Ыrr-iirЪр; u-*KlTx цi нн о стей.Iрямовуе i контролюе робоry уrравлiння iнфраструктури, житлов(

:-::::?ilч:*:j::lгту дов к iлля, 
- 

о doponnoT ро бо# та цив iльного захис,]



- Каховському мiжрайонЕому управлiнню всднOго гоошадарства;
- KaxoBcbKo:vry мiськрайонному управлiнкю ГУ ДСНС у ХерсонськiЙ Областi;

- управлiнню ,ЩержавноТ казначейськоТ служби в КаховськоI!ry раЙоНi;
- KaxoBcbкolyry мiськрайонному центру зайкятостi;
- Каховськiй ЩII Новокаховського управлiння ГУ ДIС УкраiЪи в XepcoнcbKii

ооласт1;
- ВАТ <Каховське РайСТ>.
30. У межах свотх повноважень забсзпс.ryс взасмодiю районнот державно

адмtнtстрацtt з пlдIрI.Iс&,tстваь{и, оргаt{lзацlяlии, ycTaHoBab{rI агропромисловог(
комплексу, переробноi [ро}.ll{словостi, сфери екологii та викор!tстання природни)
pecypciB, х(итлово-комуна_,Iьного гооподарства та енергстики, булiвництва
пiдприсмствами, якi забезпеч}.tоть цивiлъниl*t зах!Iст населення та територiй, а Taкo)l

лiкзiдацiю надзвичайншt ситуацiй.
Зl. Забезпечус виконанЕя державнLIх завданъ i функцiлi, пов'язаних з державнок

та€мницею та мобiлiзацiйноtо lliдготовкою. Здiriснюс заходи щол0 органiзачiТ боротъбл
зi злочлtннiстю та корупчiею, забезпеченнlI праt]опорядку в районi та вирiшення tIитан]
оборонноi роботлt.- 

32, Несе вiдповiдальнiсть, згiдно з чинIIIIм законодавством, за порушення вимоl
Закоку Украilrи кПро державну тасмнIlц}о)), uПро запобiгання корупцiТ> iнши>
нор\{ативIIо-правOвих aKTiB з питань oxopoнll державноТ таемницi, запобiгання проявагi
корупцll.

З3. Розг;rядас звернення гроj\IадяII, прOволItть ix особисплй прилiом у порялку
визначеноNry закоi{ом.

34. Розглядае запити на отриý{ання iжформацii, розгrорядЕиком якоТ с районнt
державна адмiнiстрацiя, з питань, що нв-цех(ать до йогtl компетенцii, у вiдповiдностi i:
Законами Украiни <Про доатуп до публiчноТ iнформаllii>>, <,Про iнформацiю>.

.35. Очолюе консультаlивIIо-дорадчi та iншi допомilкнi органи згiдно з oкремиlv
перелlком.

36. Викокуе iншi обов'язки за дорутrOнняL{ голови palioнHoi державно,
адмlнlстрацll.

Керiвник апараry
раионно1 дерх(авноl адмlнlстрацll

ппавлiннrо ч Ках li та м. Новiй kaxoBl,iськрайонноIчry управлiнню у Каховському райоr

- КаХовсЁkо .вiддirrу полiцii'ГУНП,в ХерсОнсьКiй областi;

Тетяна ВАСИлЬеВА


