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Про внесення змiн до Тимчасового розполiлу
обов'язкiв мiж головою, перциIчr заступником
голови, заступникаI\,{и голови, керiвником апарату
та заступником керiвника апарату .Щарницько1
районноТ в MicTi Киевi державноi алмiнiстрачii

переглянуги розпорядження,Щарницькоi раионноl в MicTi Киевi державноi
алмiнiстрацii про консультативнi, до i допомirкнi органи, суб'ектами
подання яких вони були, та привест до цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням зzlлишаю за собою.

Вiдповiдно до сr,атей 6, l0,39,40,44 Закону Украiни кПро мiсцевi
лержавнi адмiнiстрачii>, Закону Украiъи <про державну службу>, постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд l t . l2.1999 Ns226З кПро затвердження Типового
регламенту мiсцевоi державнот адмiнiстрацii>, у зв'язку з кадровими
змiнами:

l. Унести змiни до Тимчасового розподiлу обов'язкiв MilK головою,
першим заступником голови, заступниками голови, керiвником апарату та
заступником керiвника апарату .Щарниltькоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням .щарницькоi районяоi в MicTi
Киевi державноi алмiнiстрацii вiд l9.05.2020 Nо 348 (у редакцii розпорядження
,Щарницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд з1 .01.2022
N 70), виклавши його у редакчii, що дода€ться.

2. Встановити, цо виконання обов'язкiв голови, першого заступника
голови, засryпникiв голови, керiвника апарату та заступника керiвника апарату
Щарницькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, у разi ix вiдсугностi,
ЗДiЙСНЮеться посадовими особами згiдно з додатком 1 до цього роaпор.rл*""r".

3. Установити, що гербовою печаткою {арницькоi районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii засвiдчуються пiдписи голови, першого заступника
голови, заступникiв голови, керiвника апарату та заступника керiвника iпчра.у
дарншrькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii, зразки пiдгп.tсiв яких
зазначенi в додатку 2 до цього розпоряlDкення.

4. Керiвникам структурЕих пiдроздiлiв ,щарницькоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii у мiсячний TepMiH з дня видання цього розпорядженюI
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження,,Щарницькоi

районноi в MicTi Киевi
о1 адмlнlстрацll
.2020 Ns 348

розпорядження
раионноl в MlcTl
BHol адмltll
Д022хр

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДIЛ
обов'язкiв мiж головою, першим заступником голови, засryпниками

голови, керiвником апарату та заступнl|ком керiвника апарату
.ЩарницькоI районноi в MicTi Кисвi державноi алмiнiстрачii

Роздiл 1

Голова Щарницькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстраuii

1. Очолюе,Щарницьку районну в MicTi Киевi державну адмiнiстрачiю (лалi
- райдержадмiнiстрацiя), здiйснюе керiвництво ii дiяльнiстю, несе
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на райдержадмiнiстрацiю завдань i
здiйснення cBoix повноважень, визначених Конституцiею Украiни, Законом
Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>, iншими законами Украiни,
постановами BepxoBHoi Ради УкраiЪи, актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, рiшеннями Киiвськоi MicbKoi ради, розпорядженнями
КиТвського мiського голови та виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради
(киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii).

2. Прелставляс райдержадмiнiстрацiю у вiдносинах з Президентом
УкраiЪи, Верховною Радою Украiни, Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
мiнiстерствами та iншими центр€лльними органами виконавчоi влади, Киiвською
мiською радою, виконавчим органом КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвською мiською
державною адмiнiстрацiсю), районними в MicTi Кисвi державними
адмiнiстрацiями, iншими органами державноi влади, пiдприсмствами,
установами та органiзацiями, полiтичними партiями, релiгiйпими органiзацiями,
громадськими формуваннями та громадянами на пiдставi, в межах повноважень
та у спосiб, що передбаченi Констиryцiсю та законами Украiъи, як в ykpaiHi, так
i за ii межами.

3. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до
Закону УкраiЪи <Про державну таемницю), органiзовус заходи щодо
забезпечення режиму ceKpeTHocTi в сферi охорони державноi тасмницi в межах
повноважень, передбачених законодавством, контроль за плануванням заходiв
цивiльного захисту суб'сктiв забезпечення цивiльного захисту з приведення

страцl l
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у готовнlсть до викоЕання завдань в особливий перiод, контроль заходiв
мобiлiзацiйноi пiдготовки.

4. На виконання Констиryцii УкраiЪи, законiв УкраiЪи, aKTiB Президента
УкраiЪи, aKTiB Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTB та iнших центральних
органiв виконавчоi влади, якi вiдповiдно до закоЕу забезпечують нормативно-
правове реryлювання, в межах ВласнI]rх i делегованих повноважеЕь одноособово
видас розпорядження та несе за них вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством
Украiни.

5. Призначае Еа посади та звiльняе з посад першого заступника голови,
засryпникiв голови, керiвника апарату, керiвникiв структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii зi стаryсом юридичноi особи гryблiчного права згiдно з
законодавством Украiни.

6. Визначае та розподiляе обов'язки мiж першим заступником голови,
заступниками голови, керiвником апарату та заступником керiвника апарату
райдержадмiнiстрацii.

7. Спрямовуе, координу€ та контролюе дiяльнiсть першого заступника
голови, засryпникiв голови, керiвника апарату, заступника керiвника апарату та
керiвникiв структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii.

8. Пiд його безпосереднiм керiвництвом працюе керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii.

9. Забезпечуе здiйснення повЕоважень райдержадмiнiстрацii:
у галузi бюджету, фiнансiв та облiку;
з решiзацii державноi полiтики щодо державноi таемницi;
у сферi антикорупцiйноi полiтики;
у сферi внутрiшнього фiнансового контролю та аудиту;
у сферi внутрiшньоТ полiтики, зав'язкiв з громадськiстю та засобами

MacoBoi iнформацii;
у сферi оборонноi роботи та мобiлiзацiйноi пiдготовки;
щодо забезпечення законностi, правопорядку, охорони прав, свобод i

законних iHTepeciB громадян;
щодо надаЕня адмiнiстративних посJryг.
l0. Спрямовуе, координу€ та контролюе дiяльнiсть струкrурних

пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ безпосереднього пiдпорядкування:
вiддilry бухгалтерського облiку та звiтностi;
вiддiry з питаЕь внутрiшньоi полiтики, зав'язкiв з громадськiстю та

засобами MacoBoi iнформацii;
головного спецiалiста з питань мобiлiзацiйноi роботи;
головного спецiалiста з питань режимно-секретноТ роботи;
сектору внутрiшнього аудиту;
сектору з питань запобiганлrя i виявлення корупцii та взаемодiТ з

правоохоронними органами;
управлiння (Центру) надання адмiнiстративних послуг;
фiнансового управлiння;
юридичного вiддiлу.
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11. Забезпечуе взаемодiю з .Щарницькою окружною прокураryрою MicTa
Киева, Лiвобережним мiжрайонним вiддiлом управлiння Служби безпеки
УкраiЪи в м. Киевi та Киiвськiй областi, ,Щарницьким управлiнням полiцii
Головного управлiння Нацiона.ltьноi полiцii у м. Киевi, iншими правоохоронними
органаI\,tи.

12. Очолюе Колегiю райдержадмiнiстрацii.
13. Визначае та затверджуе за погодженням iз головою КиiЪськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii структуру райдержадмiнiстрацiТ, чисельнiсть, фонд
оплати працi працiвникiв райдержадмiнiстрачii в межах бюджетних асигнувань,
видiлених на утриманrul райдержадмiнiстрацii.

14. Затверджу€ положення про апарат райдержадмiнiстрацii та положенIul
про ii cTpyKTypHi пiдроздiли.

15. Укладас та розривае контракти з керiвниками пiдприемств, установ та
органiзацiй, що вiднесенi до сфери управлiння райдержадмiнiстрацii.

16. Забезпечуе гарантii незалежностi сектору з питань запобiгання i
виявлення корупцii та взаемодii з правоохоронними органами апарату
райдержадмiнiстрацii вiд впливу чи втручання у його робоry.

17. Погоджуе у встановленому порядку призначення на посади та
звiльнення з посад керiвникiв не пiдпорядкованих пiдприемств, установ та
органiзацiй, що належать до сфери управлiння органiв виконавчоi влади tsищого
рiвrrя, kpiM керiвникiв установ, пiдприемств i органiзацiй Збройних Сил та iнших
вiйськових формувань УкраiЪи, MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни,
НацiональноТ полiцii.

18. У межах затвердженого бюджеry виступае розпорядником коштiв
райдержадмiнiстрацii, використовуючи ix лише за цiльовим призначенням.

19. Пiдписуе платiжнi, розрахунковi та iншi розпорядчi документи,
доювори, угоди, мемооандуми тощо райдержадмiнiстрацii.

20. Реryлярно iнформуе населеннrI про стан виконаЕня повноважень,
покJIадених на райдержадмiнiстрацiю.

2 l. Утворюе для сприlIння здiйсненню повноважень райдержадмiнiстраrriТ
консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи, члени яких виконують cBoi
функцii на громадських засадах, а також визначае ix завдання, функцii та
персональний склад.

22, Здiйснюе у межах повноважень iншi функцii, передбаченi
Конституцiею та закоЕами УкраiЪи, актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни, органiв виконавчоi влади вищого рiвня.

23. У разi вiдсутностi голови райдержадмiнiстрацii його обов'язки tsикону€
перший заступник голови, а у разi вiдсутностi останнього - один iз заступникiв
голови райдержадмiнiстрацii.
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Роздiл 2
Калашник Микола Володимирович

Перший заступник голови
Щарнпцькоi районноi в MicTi Кисвi дерlrсавноi адмiнiстрацiТ

виконавчого оргаЕу Киiъськоi Micbkoi ради (киiъськоi Micbkoi
адмiнiстрацiТ) та райдержадмiнiстрацii.

l. Забезпечуе виконаннЯ положень Конституцii УкраiЪи, Закону Украiни
<про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, iнших законiв Украiни, постанов
BepxoBHoi Ради УкраiЪи, aKTiB Президента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
рiшень КиiЪоькоi MicbKoT ради, розпоряджень КиiЪськоiо мiськЬго голови,

2. Виконуе обов'язки, визначенi головою райдержадмiнiстрацii, i несе
вiдповiдальнiсть за стан справ у доруrенiй йому сферi.

3. У разi вiдсутностi голови Райдержадмiнiстрацii виконуе його обов'язки,
4. Сприяе Щарницькому районному у м. Киевi вiйськовому KoMicapiaTy в

роботi в мирний час та пiд час мобiлiзацii, органiзовуе заходи щодо переведення
пiдприемств, установ i органiзацiй на робоry в умовах особливого перiоду,
забезпечуе разом iз .Щарницьким районним у м. Кисвi вiйськовим KoMicapiaToM
функцiонуваннЯ системИ вiйськового облiку, органiзовуе бронювання
вiйськовозобов'язаниХ на перiоД мобiлiзацii та военногО часу, вживае заходiв
щодо запобiгання iнфекцiйним захворюванням, епiдемiям, епiзоотiям та ix

державноl

до
та

сфери
iнших

лlквlдац1l.
5. Забезпечуе виконанЕя завдань, пов'язаних iз державною таемницею.
6. Забезпечуе здiйснення повЕоважень райдержадмiнiстрацii в галузi

освiти; охорони здоров'я; соцiального забезпечення та соцiалiного захисту
населенЕrI; зайнятостi населення, працi та заробiтноi плати; дiтей та ciM'i';
культури, охорони культурноi спадщини; фiзичноi культури, молодi та сгrорту; усферi упрамiння комунальним майном, вiднесеним до сфери управлiння
райдержадмiнiстрацii, та приватизацii; облiку осiб, якi потребують полiпшення
житлових yI!{oB.

7. Координуе дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрачii,
комунальних
управлiнrrя,

пlдпри€мств, установ, органiзацiй, вiднесених
а також територiальних пiдроздiлiв MiHicTepcTB

центр€rльних органiв виконавчоi влади з питань, вiднесених законодавством до
компетенцii райдержадмiнiстрацii.

8. [оручення першого заступника голови райдержадмiнiстрацii €
обов'язковими для виконаннrI заступциками голови, керiuнипом апарату,
керiвниками структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, комунальних
пiдприемств, установ, органiзацiй, вiднесених до сфери управлiння, "b.ao.*noвiд ix пiдпорядкування.

9. Взаемодiе з районними в MicTi Киевi державними адмiнiстрацiями,
територiальними пiДроздiлами MiHicTepcTB, iнших центр€rльних органiв
виконавчоi влади, iншиМи органамИ державноi влади та органами мiсцевого
самоврядування згiдно з визначеним колом повноважень.
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l0. ВiдповiДно до cBoix повноважень органiзовуе пiдготовку проектiв
розпоряджень виконавчого органу Киiъськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii, проектiв рiшень Киiвськоi
мiськоi ради, що подЕlються на розгJIяд КиiЪськоi MicbKoi рад" ur*o"u"r"tи
органом Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвською мiською державною адмiнiстрацiею),
i матерiалiв з окремих питань для розгJIяду на засiданнях Колегii та апаратних
нарадах райдержадмiнiстрацii.

11. Спрямовус, координуе та коItтролюе дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii безпосереднього пiдпорядкування:

вiддiлу з питань майна комунальноi власностi та приватизацii державного
житлового фонду;

вiддiлу культури;
вiддiлу молодi та спорту;
вiддilry облiку та розподiлу житловоi площi;
вlддlлу охорони здоров'я;
служби у справах дiтей та ciM'i;
управлiння соцiального захисту населення;
управлiння освiти.
12. У межах повновu'кень та вiдповiдно до закоцодавства Украiни

спрямову€, координуе дiяльнiсть (без втруrання в господарську дiяльнiсть)
пИприемств, установ, органiзацiй комунальноi власностi територiальноi rромади
MicTa Киева, вiднесених до сфери управrriння Райдержадмiнiстрацii:

.Щарницького районного в MicTi Киевi центру соцiальних служб;
Iнклюзивно-ресурсного центру Jrl! 2 .Щарницького району м. Киева;
Iнкпозивно-ресурсного центру Nэ l1 ,Щарницького району м. Киева;
комунЕUIьного некомерцiйного пiдприемства <<Консультативно-

дiагностичний центр дитячий .Щарницького району м. Киево>;
комуЕarльного некомерцiйного пiдприемства <<Консультативно-

дiагностичний центр Nч 1 ,Щарницького району м. Киева>;
комунального некомерцiйного пiдприемства <<Консультативно-

дiагностичний центр Nэ 2 ,Щарницького району м. Киевa>;
комуЕапьЕого некомерцiйного пiдприемства <Щентр первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги .Щарницького району м. Киева>;
комунальноГо некомерцiйного пiдприсмства <I_{eHTp первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги Nч 1 .Щарницького району м. Киево>;
комун€lJIьноГо некомерцiйного пiдприемства <I_{eHTp первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги JФ 2> ,.Щарницького району м, Киева;
комунальноГо некомерцiйного пiдприемства <I_{eHTp первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги Nч З ,Щарницького району м. Киева>;
комун€rльного пiдприемства <.Щарницький медичний центр>;
ТериторiальНого центру соцiального обслуговування (надання соцiальних

послуг) flарницького району MicTa Киева;
Центру по роботi з дiтьми та молоддю за мiсцем проживання .Щарницького

району MicTa Кисва;



6

Центру ciM'i Щарницького району MicTa Кисва;
I-{eHTpy комплексноi реабiлiтацii для осiб з iнвалiднiстю .Щарницького

району MicTa Киева.
l3. У межах повноважень та вiдпОвiдно до законодавства Украiни

координуе дiяльнiсть (без втр1^lання в господарську дiяльнiсть) комунальних
пiдприемств, вiднесених до сфери управлiння райдержадмiнiстрацii йдо 

"nr*власником прийнято рiшення про ix припинення.
l4. У вiдповiдностi до законiв Украiъи <про забезпечення рiвних rlрав та

можливостей жiцок i чоловiкiв>, <про запобiгання та протидiю домашньому
насильству)) с координатором iз питань здiйснення заходiв у сферi запобiгання
та протидiТ домашньому насильству i пасильству за ознакою cTaTi на територii
.щарницького району MicTa Киева, забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв та в межах cBoix повноважень органiзовуе роботу у сферi
запобiгання та протидii доматrrньому насильству i насильству за ознакою cTaTi. С
персонально вiдповiдальним за забезпеченнjI свосчасного та ефективного вжит"гя
заходiв у сферi запобiгання та протидii домашньому насильству i насильству за
ознакою cTaTi.

15, На виконання завдань у сферi запобiгання насильству забезпечус:
вивчеЕIIя ситуацii та збiр згрупованих за ознакою cTaTi статистичних даних

про факти насильства;
органiзацiю i проведенrrя гаIryзевих та мiжга-,тузевих дослiджевь стану,

причин i передумов поширеннJI насильства, ефективностi законодавства у сферi
запобiгання та протидii домашньому насильству i насильству за ознакою cTaTi та
практики його застосуванrrя;

органiзацiю i проведення серед населенЕя, зокрема серед дiтей та молодi,
iнформацiйних кампанiй щодо запобiгання та протидii насильству, роз'яснення
його форм, проявiв i наслiдкiв;

розроблення та впровадження у закпадах освiти навчальних i виховних
програм iз питань запобiгання та протидii насильству, зокрема стосовно дiтей;

залучення засобiв MacoBoi iнформацii до проведення просвiтницьких
кампанiй, спрямованих на виконання завдань у сферi запобiгання насильству,
зокрема формування небайдужого ставлення до постраждarлих осiб, насамперед
дiтей, усвiдомлення необхiдностi невiдкладного повiдомлення вiдповiдних
суб'ектiв про випадки насильства;

органiзацiю Та проведеншI спiльниХ спецiа.lliзованих тренiнгiв та ceMiHapiB
для фахiвцiв, якi працюють У сферi запобiгання та протидii домашньому
насильству i насильству за ознакою cTaTi, а також для працiвникiв
правоохоронних органiв i суддiв;

ефективне виявлення та узгоджене pearyBa'Iш на факти вчинення
насильства з урахуванням результатiв оцiнки ризикiв, що загрожують
постраждалiй особi, своечасне взаемне iнформування суб'ектiв.ч nanpa"n"nn"
посlраждалоi особи до служб пiдтримки постраждалих осiб.

1б. Забезпечуе взаемодiю з громадською радою при,Щарницькiй районнiй
в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii.
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17. Здiйснюс у межах повнов.Dкень iншi функцii, передбаченi
Конституцiею та законами УкраiЪи, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, органiв виконавчоi влади вищого рiвня, розпорядженЕями та
дорученЕями голови райдержадмiнiстрацii.

Роздiл 3
Ковryнов Олександр Володпмировпч

Засrупник голови
Щарницькоi районноi в MicTi Киевi державно'i адмiнiстрацii

1 . Забезпечуе виконанIUI положень Конституцii Украiни, Закону Украiни
<про мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>, iнших законiв Украiни, постанов
Верховноi Ради Украiни, аlсгiв Президента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
рiшень Киiвськоi MicbKoi ради, розпоряджень Киiвського мiського lолови,
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрачii.

2. Виконуе обов'язки, визначенi головою Райдержадмiнiстрацii, i несе
вiдповiдальнiсть за стан справ у дорученiй йому сферi.

з. У разi вiдсутностi голови, першого заступника голови, заступника
голови райдержадмiнiстрацiТ виконуе обов'язки голови райдержадмiнiстрачii.

4. Забезпечуе виконаннlI завдань, пов'язаних iз державною та€мницею,
5, Органiзову€ заходи щодо життсзабезпечення району в особливий перiод

та заходи щодо реалiзацii мобiлiзацiйних поryжностей на пiдприемствах, в
установах i органiзацiях Щарницького району MicTa Кисва до переведення та
функцiонування ix в умовах особливого перiоду.

6. Забезпечуе здiйснення повноважень райдержадмiнiстрацii в галузi
капiтального будiвництва, мiстобудування та архiтектури на територii
.ЩарницькогО району MicTa Киева; економiки та промисловоi полiтики;
соцiально-економiчного розвитку.

7. Взасмодiе з районними в MicTi Киевi державними адмiнiстрацiями,
територiальними пiдроздiлами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв
виконавчоi влади, iншими органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядуваЕня згiдно з визначеним колом повноважень.

8, Вiдповiдно до cBoix повноважень органiзовуе пiдготовку проектiв
розпоряджень виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii, просктiв рiшень Киiвськоi
MicbKoi ради, що подаються на розгляд Киiвськоi MicbKoT ради виконавчим
органом КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвською мiською державною адмiнiстраuiею),
i MaTepimriB з окремих питань для розгJIяду на засiданнях Колегii та апаратних
Еарадах райдержадмi нiстрацii.

9. Спрямовуе, координуе та контролю€ дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii безпосереднього пiдпорядкуваннJl:

вiддiлу економiки та промисловоi полiтики;
управлiння капiтального будiвництва.
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10. У межах повноважень та вiдповiдно до законодавства Украiни
спрямовуе, координуе дiяльнiсть (без втруtання в господарську дiяльнiсть)
комун€шьного пiдприемства <<Позняки-Iнвест-УКБ,Щарницького району MicTa
Киево, вiднесеного до сфери управлiння райдержадмiнiстрацii.

11. Здiйснюе в межах повноважень iншi функцii, передбаченi
КонституцiеЮ та законамИ УкраiЪи, актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, органiв виконавчоТ влади вищого рiвня, розпЪрядженнями та
дор}п{еннями голови райдержадмiнiстрацiT.

Роздiл 4
Лозовий Василь Борпсович

Засryпник голови
Щарницькоi районноi в MicTi Киевi дерясавноi адмiнiстрацii

1. Забезпечуе виконаннЯ положень Конституцii УкраТни, Закону Украiни
<про мiсцевi державнi адмiнiстрацii), iнших законiв Украiъи, постанов
BepxoBHoi Ради Украiни, aKTiB Президента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
рiшень Киiвськоi MicbKoT ради, розпоряджень КиiЪського мiськЬго голови,
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрачii,

2. Виконуе обов'язки, визначенi головою райдержадмiнiстрацiТ, i несе
вiдповiдальнiсть за стан справ у доруlенiй йому сферi.

з. У разi вiдсутностi голови та першого заступника голови
Райдержадмiнiстрацii виконуе обов'язки голови райдержадмiнiстрацii.

4. Забезпечуе викоЕаннrI завдань, пов'язаних iз державною таемницею.
5. ОрганiзовУе заходИ щодо життезабезпеченнЯ районУ в особливий лерiод

та заходи щодо реалiзацii мобiлiзацiйних потужностей на пiдприемствах, в
установах i органiзацiях до переведення i функцiонуqання ix в умовах
особливого перiоду.

6. Забезпечуе здiйснення повноважень райдержадмiнiстрацii в галузi
житлово-комун€шьного господарства; з питань цивiльного захисту; охорони
працi; у сферi побутового, торговельного обсrryговуванr" ,u .рьruдського
харчуваннrI; благоустрою та охорони довкiлля.

7. Взаемодiе з районними в MicTi Киевi державними адмiнiстрачiями,
територiальнимИ пiдроздiламИ MiHicTepcTB, iнших центральних органiв
виконавчоi влади, iншими органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядування згiдно з визначеним колом повноважень.

8, ВiдповiдНо до cBoik повноважень органiзовуе пiдготовку проектiв
розпоряджень викоЕавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii, проектiв рiшень Киiвськоi
MicbKoi ради, що подаються на розгляд КиiЪськоТ MicbKoT }чд, urnoruu"r",
органом Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвською мiською державною адмiнiстрацiею),
i матерiа.пiв з окремих питань для розгляду на засiданнях Колегii та апаратних
нарадах райдержадмiнiстрацii.
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9. Спрямовуе, координус та контролюс дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii безпосереднього пiдпорядкування :

вiддiлу з питань цивiльного захисту;
вiдцilry коЕтролю за благоустроем та охорони навколишнього природного

середовища;
вiддiлу торгiвлi, побуту та пiдприемництва;
головного спецiалiста з питань охорони працi;
управлiнrrя житлово-комунальЕого господарства.
10. У межах повЕоважень та вiдповiдно до законодавства Украiни

спрямовуе, координуе дiяльнiсть (без втручанЕя в господарську дiяльнiсть)
комунальIlого пiдприемства <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Щарницького району м. КиевФ>, вiднесеного до .6"р" управлiння
райдержадмiнiстрацii.

у межах повноважень та вiдповiдно до законодавства Украiни координус
дiяльнiсть (без втрr{ання в господарську дiяльнiсть) noryrr-"rro.o пiдприсмства
<<IlIляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних
шляхiв та споруд на них Щарницького району> м. Кисва та комунального
пiдприемства по утриманню зелених насаджень Щарницького району й. k""uu.

11. У межах повноважень вживае заходiв щодо стимулювання
впровадженюI енергосервiсних договорiв, систем енергоменеджменту
(енергомонiторинry) в бюджетнlо< ycTEIHoBzlx та iнших енергоефективних заходiв,

12. Здiйснюе в межах повнов€Dкень iншi функцii, передбаченi
Констиryцiею та законами УкраТни, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, органiв виконавчоТ влади вищого рiвня, розпорядженнями та
дор)леннями голови райдержадмiнiстрацii.

Роздiл 5
Володiн Юрiй Iванович

Керiвник апарату
ДарницькоТ районноТ в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii

l . Забезпечус викоЕанIUI положень Конститучii УкраiЪи, законiв Украiни
<про мiсцевi державнi адмiнiстрацiь>, <про державну службу>, iнших законiв
Украihи, постанов BepxoBHoi Ради Украiни, aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, рiшень КиiЪськоi MicbKoi ради, розпоряджень Киiвського
мlського голови, виконавчого органу Киiъськоi Micbkoi ради (киiъськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацiI) та райдержадмiнiстрацii.

2. очолюе апарат райдержадмiнiстрацii, виконуе обов'язки, визначенi
головоЮ райдержадмiнiстрацii, i несе вiдповiдальнiстЬ за стан справ у лорученiй
йому сферi.

3. Видае у межах своеi компетенцii накази, органiзовус та контролюе iх
виконання.

4. Пiд його безпосереднiм керiвництвом працюе заступник керiвника
апарату райдержадмi нiстрацii.
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5. Органiзовуе роботу апарату Райдержадмiнiстрацii, забезпечуе
пiдготовку матерiалiв на розгJUIд голови райдержадмiнiстрацii, органiзовус
доведення розпоряджень голови райдержадмiнiстрацii до виконавцiв, вiдповiдае
за стан дiловодства, облiку i звiтностi, виконуе iншi обов'язки, покладенi на
нього головою райдержадмiнiстрацii.

б. Забезпечуе виконаннrI завдань iз мобiлiзацiйнот пiдготовки в межах cBoi*
повЕоважень.

7. Забезпечуе виконаннrI завдаItь, пов'язаних iз лержавною таемницею.
8. Здiйснюе визначенi Законом УкраiЪи <Про державну службу>

повноваженнrI керlвника державноi служби в апаратi райдержадмiнiстрацii та 'ri
структурних пiдроздiлах (KpiM структурних пiдроздiлiв зi статусо, .рrд""пr*
осiб публiчного права):

8.1. органiзовуе планування роботи з персоналом, зокрема органiзовуе
проведеннЯ KoHKypciB на зайнятгя вакантних посад державноТ служби пчrе.орiй
<Б> i кВ>, забезпечуе прозорiсть i об'ективпiсть таких KoHKypciB вiдповiдно до
вимог Закону Украiни <Про державну службр;

8.2. забезпечуе плаIrуванIш службовоi кар'ери, планове замiщення посад
державноi службИ пiдготовленИми фахiвцями згiдно з вимогами ло професiйноi
компетентЕостi та стимулюе просуваннJI по службi;

8,3. забезпечуе своечасне оприлюдненшI та передачу центр€rльному органу
виконавчоi влади, щО забезпечуе формування та реалiзуе державну полiтику у
сферi державноi служби, iнформацii про BaKaHTlri посади дЁржавноi служби з
метою формуванIUI сдиного перелiку вакантних посад державноi служби, який
оприлюднюеться;

8.4. призначае громадян Украiни, якi пройшли конкурсний вiдбiр, на
BaKaHTHi посади державноi служби категорiй (Б> i (В), звiльняе з таких посад
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну службу>;

8.5. укпадае та розривае контракти про проходження державноi служби
вiдповiдно до пункту 3 частини другоi cTaTTi З4 Закону Украiни <Про державну
службу> у порядку, передбаченому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

8.б. присвоюе ранги державним службовцям, якi займають l]осади
державноi служби категорiй <Б> i <В>;

8,7. забезпечуе пiдвищення квалiфiкацii державних службовцiв;
8.8. здiйснЮе плануванI'' навчання персон.rлу з метою вдосконалення

рiвня володiння державними службовцями державною мовою, регiональноtо
мовою або мовою нацiональних меншин, визначеною вiдповiдно до закону, а
також iноземною мовою, яка е однiею з офiцiйних мов Ради европи, у випадках,
якщо володiння такою мовою е обов'язковим вiдповiдно до Закону Украiни <Про
державну службу>;

8.9. здiйсню€ контроль за дотриманням виконавськоi та службовоi
дисциплiнИ та умоВ KoHTpaKTiB про проходЖення державноТ служби (у разi
укладення);

8.10. розглядас скарги на дii або бездiяльнiсть державних службовцiв, якi
займають посади державноi служби категорiй <Б> i <В>;



11

8.11. приймае у межах наданих повноважень рiшення про заохочення та
притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi державних службовцiв, якi
займають посади державноi служби категорiй <Б> i <В>;

8.12. виконуе функцii роботодавця стосовно працiвникiв, якi не е
державними службовцями;

8.13. створюе належнi для роботи умови та ik матерiально-технiчне
забезпечення;

8.14. здiйснюе iншi повIlоваженнrI вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про
державну службу> та iнших законiв УкраiЪи.

9. Подае головi райдержадмiнiстрацii для затвердження пропозицii щодо
структури апарату та внесення змiн до неi.

10. ЗабезпечУе опрацювання у вiдповiдних пiдроздiлах апарату просктiв
розпоряджень КиТвського мiського голови, виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii, а
також проектiв рiшень Киiвськоi MicbKoi ради.

1 1 . Подас головi на пiдпис проекти розпоряджень райдержадмiнiстрачiТ,
12. Проводить у разi потреби наради з керiвниками структурних

пiдроздiлiв для обговореннrI стану пiдготовки питань до розгJIяду на засiйнях
Колегii райдержадмi Hi страцii.

13. Органiзацiйно забезпечуе В установленому порядку розгляд
депутатських запитiв та дегryтатських звернень, запитiв на iнформацiю та
звернень громадян iз питань, що вiдносяться до повноважень
райдержадмiнiстрацii.

14. Iнформуе в установленому порядку голову райдержадмiнiстрацii про
результатИ монiторинry виконаItня законiв УкраiЪи, постанов Верховноi Ради
Украiни, aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, iнших aKTiB
законодавства та вирiшеннrl питань, порушених у листах органiв державноi
влади та органiв мiсцевого саь.rоврядування.

15. Вносить на розгляд головi райдержадмiнiстрацii пропозицii щодо
розподiлу обов'язкiв мiж головою, першим зас.rупником голови, заступниками
голови, керiвником апарату та заступником керiвника апарату
райдержадмiнiстрацii.

16. Кон,тролюе дотримання в апаратi вимог Регламенту
райдержадмiнiстрацii, aKTiB, що реryJIюють органiзацiю роботи
райдержадмiнiстрацii.

1,7. Координуе роботу iз забезпечення структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацii примiщеннями, iHBeHTapeM, вtlосить пропозицii головi
райдержадмiнiстрачii iз зазначених питань.

18. Здiйснюе контроль за створенням Еалежних матерiа.ltьно-технiчних
умов для роботи голови, першого заступника голови, заступникiв голови
райдержадмiнiстрацii та працiвникiв апараry.

19. Здiйснюе контроль за визначенням aKTiB Райдержадмiнiстрачii, якi
пiдлягають оприлюдненню.

20. ЗабезпеЧуе здiйсненНя повноважень райдержадмiнiстрацii у сферi
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органiзацiйного, iнформацiйного, матерiа.пьно-технiчного та iнmollc забезпечення
дiяльностi райдержадмiнiстрацii; державноi реестрацii юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв; реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних
осiб; ведення,Щержавного реестру виборцiв.

21 . Представляе апарат у вiдносинах з органами державноТ влади, органами
мlсцевого самоврядування, пlдприсмствами, установами, органiзацiями,
об'еднаннями громадян та громадянами.

22. Взаемодiе з районними в MicTi Кисвi державними адмiнiстраuiями,
територiальними пiдроздiлами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв
виконавчоi влади, iншими органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядуванrrя, згiдно з визначеним колом повноважень.

23. Вiдповiдно до cBoix повноважень органiзовус пiдготовку проектiв
розпоряджень виконавчого органу КиiЪськоi Micbкoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii, проектiв рiшень КиiвськоТ
мiськоi ради, що подаються на розгJuIд Киiвськоi MicbKoi ради виконавчим
органом Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвською мiською державною адмiнiстрацiсю),
i матерiалiв з окремих питань для розгляду на засiданнях Колегii та апаратних
нарадах райдержадмi нiстрацii.

24. Погоджуе замовлення на проведення у залах райдержадмiнiстрацii
засiдань колегiй, нарад, зборiв та iнших заходiв структурними пiдроздiлами
райдержадмiнiстрацii, установами та органiзацiями.

25. Погоджуе замовлення на користування автомобiлями для поiЪдок у
вiдрядження, а також у вихiднi та святковi днi.

26. Здiйснюе укладання договорiв, пов'язаних iз матерiа;rьно-технiчним
забезпеченням та

райдержадмiнiстрацii.
адмlнlстративно-господарською дlяльнlстю апарату

27. Спрямовуе, координуе i контролюе дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
апарату райдержадмiнiстрацii та безпосереднього пiдпорядкування :

вiддiлу ведення,Щержавного ресстру виборчiв;
вiддiлу з питань державноi ресстрацii юридичних осiб та фiзичних осiб-

пlдприемцlв;
вiддiлу з питань ресстрацiТ мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;
вiддiлу органiзацiйно-аналiтичного забезпечення;
вiддiлу управлiння персонЕIлом.
28. Здiйснюе в межах повноважеЕь iншi функцii, передбачеtIi

Конституцiею та законами УкраiЪи, актами Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, органiв виконавчоi влади вищого рiвня, розпорядженнями та
дорr{еннями голови райдержадмiнiстрацii.

29. У разi вiдсутностi керiвника апарату райдержадмiнiстрацii його
обов'язки виконус засryпник керiвника апарату райдержадмiнiстрацii, а у разi
вiдсутностi останнього - один iз державних службовцiв, якi займають посади
державноi служби категорii <<Б> в апаратi райдержадмiнiстрачii, вiдповiдно ло
розпорядження райдержадмiнiстрацii.
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Роздiл б
Семенець Максим €вгенiйович
Заетупник керiвника апарату

Щарпицькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiетрацii

l. У межах повноважень забезпечуе виконаннJI положень Конститучii
украiни, законiв Укратни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii)r, ппро дерr(авну
с,тужбу>, iнших законiв Украiни, постанов Верховноi Ради Украiни, aKTiB
Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, рiшень КиiЪськоi Йiськоi рали,
розпоряджень Киiвського мiського голови, виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT
ради (КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii.

2. Забезпечуе здiйснення повноважень райдержадмiнiстрацii у сферi
apxiBHoi справИ та забезпечуе комп'ютернО-iнформацiйну лiяльнiстi 

-у

райдержадмiнiстрацii; здiйснюе методичне керiвництво та контроль за веденням
дiловодства у райдержадмiнiстрацii; облiку та розгляду звернень громадян,
органiзацii ix прийому.

3. Забезпечуе виконання завдань iз мобiлiзацiйноi пiдготовки в межах своiх
повноважень.

4. Забезпечуе виконацшI завдань, пов'язаних iз державною таемницею.
5. Бере участЬ у здiйсненнi повноваженЬ райдержадмiнiстрачii у сферi

правового, органiзацiйного, iнформацiйного, матерiально-технiчного та iншого
забезпечення дiяльностi райдержадмiнiстрацiт, перевiрки виконання akTiB
законодавства та розпоряджень райдержадмiнiстрацii.

6. За дорученням голови, керiвника апарату райдержадмiнiстрацii
органiзовуе перевiрку роботи структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii
щодо виконання ними законiв Украiни, указiв i розпоряджень Президенr.а
УкраiЪи, постаноВ i розпоряджень КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, iнших
нормативних aKTiB, розпоряджень i дорl^rень голови райдержадмiнiстрачii.
Iнформуе з цих питань керiвника апарату, голову райдержадмiнiстрацii.7. Вживае заходiв до удосконаJIення органiзацii та пiдвищення
ефективностi роботи апарату Райдержадмiнiстрацii. Сприяе пiдвищенню
професiйного рiвня та ква;liфiкацii працiвникiв апарату райдержадмiнiстрацiТ.

8. Контролюс дотримання структурними пiдроздiлами та працiвниками
райдержадмiнiстрацii вимог Регламенry райдержадмiнiстрацii, iнших aKTiB, що
реryлюють органiзацiю роботи райдержадмiнiстрацiТ.

9. За дорученнями голови, керiвника апарату райдержадмiнiстрацii
викону€ особливо важливу роботу, а саме:

9.1. розробляе та бере у{асть у розробцi (пiдготовцi) проектiв
розпоряджень та наказiв апарату райдержадмiнiстрацii, виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi алмiнiстрацii), рiшенi
Киiвськоi MicbKoi ради, що подаються на розгляд КиiЪськоi MicbKoi ради
виконавчим органом Киiъськоi мiськоi ради (киlъською мiською державною
адмiнiстрацiею), iнших нормативно-правових aKTiB з питань, що вiдноiяться до
повноважень райдержадмiнiстрацii;

9.2. бере участЬ у розробцi (пiдготовцi), розглядае проекти нормативно-
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правових akTiB, якi розробленi iншими органами та надiйшли для погодження до
райдержадмiнiстрацii, з питань, що вiдносяться до повноважень
райдержадмiнiстрацii;

9.3. з метою пiдвищення ефективностi управлiння у райдержадмiнiстрацii
готуе доповiднi записки керiвнику апарату, головi райдержадмiнiстрацii.l0. Погоджуе (вiзуе) розпорядження та накази апарату
райдержадмiнiстрацii.

11. За доруленням керiвника апарату райдержадмiнiстрачii забезпечус
опрацювання у вiдповiдних пiдроздiлах апарату проекгiв наказiв апарату,
розпоряджеЕь Киiвського мiського голови, виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) та райдержадмiнiстрацii, а
також проектiв рiшень Киiвськоi MicbKoi ради.

l2. За дорученням керiвника апарату представляе апарат у вiдносинах iз
органами державно1 влади
пiдприсмствами, установами,
громадянами.

13. Взаемодiе з районними в MicTi Киевi державними адмiнiстрацiями,
територiшIьними пiдроздiлами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв
виконавчоi влади, iншими органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядування, згiдно з визначеним колом повноважень.

14. Бере r{асть у роботi комiсiй, робочих груп, iнших коцсультативних
(дорадчих) органах, утворених при райдержадмiнiстрацii, до скJIаду яких його
вкJIючено.

l5. Спрямовуе, координу€ та коЕтролюе дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв апарату райдержадмiнiстрацii безпосереднього пiдпорядкування:

архiвного вiддiлу;
вiддilry адмiнiстративно-господарського забезпечення;
вiддiлу iнформацiйних технологiй |

вiддiлу органiзацii дiловодства та контролю виконавськоi дисциплiни;
вiддiлу роботи iз зверненнями громадян.
|6. Здiйснюе в межах повноважень iншi обов'язки, передбаченi

КонституцiеЮ та законамИ Укра'rЪи, актамИ Президента Украiни, Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, органiв виконавчоi влади вищого рiвня, розпорядженюIми та
дор)п{еннrIми голови райдержадмiнiстрацii, наказами та дорr{енЕями керiвника
апарату райдержадмiнiстрацii.

Керiвник апарату Юрiй ВОЛОЩН

органами
органiзацiями,

мlсцевого самоврядування,
об'еднанrrями громадян та
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{)У

IlАнl,}лlllIl

ення
в eBl

лliсцllll]lll!ll

Кмашник М. В.

Калашник М. В. Лозовий В. Б.

Лозовий В. Б.

Лозовий В. Б. Ковтунов О. В.

Володiн Ю. L Семенець М. С,

Семенець М. е. Володiн Ю. I.

Ковтунов О. В.



Додаток 2
до розпор
раионноl в
адмlн1
вlд

Зразки пiдписiв посадових осiб, якi зас
гербовою печаткою ЩарницькоТ районноi

в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

1

ol

lo

орlанl]лltlii
ltл

л|lсцlllt]|lllll

Iндекс Посада Прiзвище, iнiцiали Зразок пiдпису

01 Голова

02 Перший
заступник голови

Калашник М. В.

0з Заступник голови KoBTvHoB о. В.

04 Заступник голови Лозовий В. Б.

05 Володiн Ю. I.

06 Заступник
керiвника апарату

Семенець М. е.

Керiвник апарату Юрiй ВОЛОfIН

Керiвник апарату


