
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

29.04.2020 м. Миргород                   № 102 

 

 

Про функціональні 

повноваження голови 

райдержадміністрації 

та заступника голови 

райдержадміністрації 

 

 

Відповідно до статей  6, 13   Закону  України    «Про   місцеві  державні 

адміністрації», пункту 4 Типового регламенту місцевої державної 

адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 

грудня 1999 року № 2263 (зі змінами): 

1. Затвердити функціональні повноваження голови райдержадміністрації 

та заступника голови райдержадміністрації (додаються). 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 23.05.2018 № 213 «Про функціональні повноваження 

голови райдержадміністрації, першого заступника та заступника голови 

райдержадміністрації». 

 

 

 

Голова                                                                                         Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

29.04.2020  №  102 

 

 
 

Функціональні повноваження 

голови райдержадміністрації та 

заступника голови райдержадміністрації 

 
 

Голова районної державної адміністрації 
 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її 

діяльністю, діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації». Несе відповідальність за виконання 

покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею 

своїх повноважень. 

Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади 

вищого рівня. 

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними 

партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, 

установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так 

і за її межами. 

Одноосібно видає розпорядження. 

Призначає на посаду та звільняє з посади заступника голови 

райдержадміністрації відповідно до законодавства про місцеві державні 

адміністрації. 

Призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату, керівників 

структурних підрозділів райдержадміністрації в порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних 

службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності.  

Надає відпустки своєму заступнику, керівнику апарату 

райдержадміністрації. 

Приймає рішення щодо відрядження свого заступника, керівника апарату 

райдержадміністрації. 

Спрямовує і координує діяльність заступника голови 

райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників 

структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних 

органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі. 



Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної 

таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретного органу. 

Відповідає за планування територіальної оборони в районі, підготовку до 

територіальної оборони сил та засобів, а також об’єктів, що знаходяться на 

підвідомчій території. 

Координує реалізацію в районі державної політики в галузі бюджету та 

фінансів, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та соціального 

захисту населення, культури і туризму, материнства і дитинства, молодіжної 

політики, фізичної культури і спорту, архівної справи. 

Затверджує: 

структуру райдержадміністрації, утворює, реорганізує, ліквідує 

відповідно до законодавства її структурні підрозділи; 

положення про апарат районної державної адміністрації та положення 

про її структурні підрозділи; 

штатні розписи та кошториси структурних підрозділів 

райдержадміністрації. 

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, або 

уповноважує на це заступника. 

Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, сприяє їм у виконанні покладених на 

них завдань. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та 

звільнення з посад їх керівників. Порушує перед міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про їх 

відповідність займаній посаді. Погоджує у встановленому порядку 

призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів 

виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і 

організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.  

Координує роботу та подає на розгляд районної ради проєкт бюджету та 

програму соціально-економічного розвитку району, проєкти рішень районної 

ради, розробником яких є райдержадміністрація. Організовує виконання 

бюджету та затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх 

виконання. 

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів 

райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням. 

Забезпечує: 

виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на 

відповідній території, укладає договори з іноземними партнерами про 

співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством; 

виконання законодавства про військовий обов`язок посадовими особами і 

громадянами, підприємствами, установами і організаціями;  

своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно 

небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю 

особового складу  



Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних 

органів з використанням озброєння і військової техніки. 

Розглядає та подає в установленому порядку до відповідних органів 

пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного 

потенціалу району. 

Розглядає звернення та пропозиції політичних партій, громадсько-

політичних та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних 

проблем. 

В особливий період для керівництва виконує заходи щодо оборони 

України, утворює та очолює Раду оборони району. 

Контролює здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, 

цивільною обороною на території району. 

Оголошує зони надзвичайної ситуації в разі стихійного лиха, аварій, 

катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій.  

Організовує роботу щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

структурних підрозділів райдержадміністрації. У межах своїх повноважень 

сприяє залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій підприємствами, 

установами та організаціями різних форм власності. 

Координує заходи щодо:  

підготовки і подання в установленому порядку до органів виконавчої 

влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту 

Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів Державного 

бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів 

дотацій і субсидій, даних про зміни складу об’єктів, що підлягають 

бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх під 

час визначення розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, 

виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;  

розробки пропозицій фінансово-економічного обґрунтування обсягів 

продукції для державних потреб, яка підлягає продажу, за рахунок державного 

бюджету, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого 

самоврядування та інших джерел фінансування;  

здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, 

обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов’язань перед 

бюджетом;  

виявлення, запобігання та протидії корупції;  

організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової 

інформації, контролює виконання законодавства про інформацію. 

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, 

покладених на районну державну адміністрацію.  

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними 

нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України та 

Прем’єр-міністра України.  

За необхідності утворює для сприяння здійсненню повноважень районної 

державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, 

визначає їх завдання, функції, персональний та посадовий склад.  

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.  



Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: 

фінансового управління райдержадміністрації; 

управління соціального захисту райдержадміністрації; 

відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації; 

відділу освіти райдержадміністрації; 

служби у справах дітей райдержадміністрації; 

архівного відділу; 

апарату райдержадміністрації; 

відділу управління персоналом, організаційної та інформаційної 

діяльності апарату райдержадміністрації; 

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації; 

сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації; 

сектору фінансово-господарського забезпечення апарату 

райдержадміністрації; 

головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації; 

головного спеціаліста апарату райдержадміністрації. 

У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність: 

міжрайонного відділення Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області; 

об’єднаного міського військового комісаріату; 

Миргородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного 

управління Державної податкової служби у Полтавській області; 

управління Державної казначейської служби України в Миргородському 

районі; 

Миргородського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області; 

Миргородського районного відділу Управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. 

Здійснює керівництво: 

колегією райдержадміністрації; 

районною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат; 

координаційною радою з питань розвитку підприємництва;  
комісією з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації;  

робочою групою з координації роботи щодо легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення; 

координаційною радою в справах дітей при райдержадміністрації;  

постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при 

райдержадміністрації; 

спеціальною районною комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; 

місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Миргородського району; 

          Радою районного розвитку; 



радою з питань культури і духовності при районній державній 

адміністрації. 

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та 

допоміжних органів, комісій, створених при райдержадміністрації за профілем. 

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функціональні 

повноваження виконує заступник голови райдержадміністрації. 

 

Заступник голови районної державної адміністрації з питань 

 залучення інвестицій, будівництва, містобудування і архітектури,  

житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, екології, 

використання земель, природних ресурсів, цивільного захисту 

 

Організовує виконання законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, 

розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань 

залучення інвестицій, будівництва, містобудування і архітектури, житлово-

комунального господарства, розвитку інфраструктури, екології та 

використання земель, природних ресурсів, цивільного захисту. 

Реалізує державну політику з розвитку промисловості, енергозбереження, 

у сфері надання послуг транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, 

містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, екології та використання земель, природних ресурсів, 

цивільного захисту, цифрової трансформації. 

Забезпечує реалізацію в районі процесів децентралізації, впровадження 

реформи місцевого самоврядування. 

Контролює здійснення заходів щодо використання земель, природних 

ресурсів, збирання, утилізації і захоронення промислових та безхазяйних 

відходів, дотримання виробниками продукції стандартів, технічних умов та 

інших вимог. 

Координує роботу щодо призову громадян на строкову військову службу 

та контролює діяльність районної призовної комісії. 

Організовує роботу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації 

наслідків стихій. 

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації 

під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій, зокрема в наданні їм транспортних та матеріальних 

засобів і послуг. Здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з 

підтриманням в оголошених зонах надзвичайної ситуації громадського 

порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням 

матеріальних цінностей. 

У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, 

установами та організаціями відповідних галузей. 

Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи паливно-

енергетичного комплексу району, дотримання встановлених лімітів 

використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них. 

 



Координує формування та виконання завдань регіональної та місцевих 

програм інформатизації, сприяє розвитку інфраструктури, що забезпечує 

інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних ресурсів у системі 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. 

Забезпечує державний контроль за додержанням правил благоустрою. 

Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань 

щодо:  

розроблення районних містобудівних програм та забезпечення населених 

пунктів району містобудівною документацією;  

створення та впровадження містобудівного кадастру Миргородського 

району;  

визначення території, вибору і надання землі для містобудівних потреб; 

організації будівництва і ремонту житлових об’єктів, об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення;  

розвитку будівельної індустрії й виробництва будівельних матеріалів;  

проведення робіт, пов’язаних з прийняттям в експлуатацію збудованих 

об’єктів;  

організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і 

містобудування, паркових комплексів та історико-культурних ландшафтів, 

збереження житлового фонду;  

дотримання державних будівельних норм, правил і стандартів;  

підтримки належного санітарного та епідемічного стану. 

Координує роботу з: 

підготовки регіональних програм енергозбереження;  

реалізації державної політики у сферах транспорту, надання послуг 

зв’язку, розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури;  

реалізації державної політики щодо впровадження економічних реформ;  

здійснення державної політики з питань розвитку підприємництва, 

державної регуляторної політики, дозвільної системи та державної політики у 

сфері внутрішньої торгівлі та виставкової діяльності;  

реалізації державної політики з питань розвитку системи надання 

адміністративних послуг;  

реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та єдиної 

державної зовнішньоекономічної політики;  

реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та 

державно-приватного партнерства, розвитку та підтримки підприємництва, 

формування ринкової інфраструктури підтримки бізнесу в районі та створення 

сприятливих умов для його функціонування.  

Контролює виконання підприємствами району забезпечення населення, 

установ та організацій енергетичними ресурсами.  

У межах повноважень координує роботу у сфері охорони праці. 

Контролює реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі й 

на право своєчасного одержання винагороди за працю.  

 



Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг.  

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує здійснення в 

районі заходів щодо виявлення, запобігання та протидії корупції, реалізації 

законності, правопорядку, прав і свобод громадян, державної політики у сфері 

міжнародних відносин, європейської та євроатлантичної інтеграції України.  

Має право першого підпису на фінансових документах та господарських 

угодах.  

У разі відсутності голови райдержадміністрації виконує його 

функціональні повноваження. 

Візує розпорядження голови районної державної адміністрації.  

За дорученням голови райдержадміністрації затверджує (погоджує) 

фінансові документи головного розпорядника коштів.  

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює 

діяльність: 

відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації; 

підприємств промисловості, торгівлі, надання послуг району;  

транспортних підприємств району;  

філії «Миргородський райавтодор» ДП «Полтавський облавтодор»;  

Миргородської філії ПАТ «Полтаваобленерго»;  

центру поштового зв’язку № 5 м. Миргорода;  

Миргородського районного відділу ГУ ДСНС України у Полтавській 

області;  

ДП «Миргородське лісове господарство»;  

сільськогосподарських, фермерських та переробних підприємств району; 

Миргородського міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області; 

ради сільськогосподарських товаровиробників; 

районної асоціації селянських фермерських господарств. 

Здійснює керівництво: 

радою з питань безпечної життєдіяльності населення району; 

Комітетом забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури; 

районною постійно діючою комісією з питань контролю за безхазяйними 

відходами, озелененням, благоустроєм населених пунктів району; 

державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при районній 

державній адміністрації; 

районною тристоронньою соціально-економічною радою; 

районної комісії з питань законності, правопорядку та профілактики 

злочинності; 

районною комісією з питань евакуації; 

постійно діючою комплексною робочою групою з питань забезпечення 

надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури; 

Районною робочою групою щодо координації роботи із складання 



переліку суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для 

проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу,  майна 

і транспорту; 

районним штабом для керівництва та координації аварійно-рятувальних 

та невідкладних робіт з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру місцевого рівня; 

конкурсним комітетом при райдержадміністрації по визначенню 

автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі Миргородського району Полтавської 

області; 

комісією з питань надання державної соціальної допомоги  

малозабезпеченим сім’ям, призначення житлових субсидій та надання пільг на 

житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання. 

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та 

допоміжних органів, комісій, створених при райдержадміністрації за профілем. 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

керівника апарату                                                                     Лілія ПРИЙМАЧУК 

 


