
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
23.10.2018                                                                                                 № 366 
 
 
Про затвердження Положення 
про  загальний  відділ апарату  
Миргородської          районної  
державної  адміністрації 
 
 
       Відповідно до статей  5, 6, 39, 44 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законів України «Про державну службу»,  «Про звернення 
громадян»,  «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про 
доступ до публічної інформації»,  постанов Кабінету Міністрів України від 
11.12.1999 № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої 
державної адміністрації» (із змінами), від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання 
документування управлінської діяльності», від 21.08.2000 № 1290 «Про 
затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю 
апарату місцевої державної адміністрації» (із змінами), від 26.09.2012 № 887 
«Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої  
державної  адміністрації»:     
        1. Затвердити Положення  про загальний відділ апарату Миргородської 
районної   державної адміністрації (додається). 
        2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 05.04.2013 № 85 «Про затвердження Положення 
про загальний відділ апарату Миргородської районної державної 
адміністрації». 
 

 
 
 
Голова 

районної державної 
    адміністрації        Ю. КОВАЛЕНКО  

 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Розпорядження голови  
Миргородської районної 
державної адміністрації 
23.10.2018  №  366 

 
 

Положення 
про  загальний відділ апарату Миргородської 

 районної державної адміністрації 
 

1. Загальний відділ апарату Миргородської районної державної 
адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату Миргородської 
районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), який 
утворюється головою райдержадміністрації і у своїй діяльності з питань 
здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, 
Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та 
реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів 
місцевих рад безпосередньо  підпорядковується голові райдержадміністрації, з 
інших питань - керівнику апарату райдержадміністрації.  

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 
органів виконавчої влади, розпорядженнями голів облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, а 
також Положенням про загальний відділ апарату Миргородської районної 
державної адміністрації (далі – Положення про відділ).  

3. Структуру та чисельність відділу затверджує голова 
райдержадміністрації в межах граничної чисельності відповідно до штатного 
розпису.  

4. Відділ має круглу печатку з написом „Загальний відділ” та кодом 
ЄДРПОУ райдержадміністрації.  

5. Основними завданнями відділу є:  
у сфері діловодства і документообігу: 

1) встановлення єдиного порядку документування управлінської 
інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення;  

2) методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого 
порядку роботи з документами в апараті та структурних підрозділах 
райдержадміністрації;  

3) забезпечення в межах компетенції відділу прозорості та відкритості 
діяльності райдержадміністрації, реалізації права кожного на доступ до 



публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання 
райдержадміністрацією своїх повноважень, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходяться у володінні райдержадміністрації; 

4) підготовка проектів розпоряджень і доручень голови 
райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу; 

5) організація формування справ, їх зберігання та підготовка до передачі 
до відділу архіву і культури райдержадміністрації на постійне зберігання; 

6) забезпечення опрацювання розпоряджень та доручень голови 
райдержадміністрації, протоколів засідання колегії райдержадміністрації, нарад 
у голови райдержадміністрації, їх належне оформлення та зберігання протягом 
визначеного терміну; 

у сфері здійснення контролю: 
7) здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами 

райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих 
держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення 
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні 
органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів 
України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації   
(далі - документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення 
народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин 
порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх 
усунення; 

8) підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань 
виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних 
депутатів України та депутатів місцевих рад; 

9) інформування голови райдержадміністрації про стан виконання 
документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів 
України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами 
райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

у сфері роботи із зверненнями громадян: 
10) створення необхідних умов для реалізації та гарантування 

конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом; 
11) об’єктивний, кваліфікований, вчасний і всебічний розгляд звернень, 

що надійшли на адресу райдержадміністрації, в тому числі надісланих за 
допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-
комунікаційних систем або електронних носіїв у формі електронного 
документу (електронне звернення); 

12) організація особистого прийому громадян головою 
райдержадміністрації; 

13) забезпечення створення та функціонування „гарячих”, прямих 
телефонних ліній; 



14) здійснення контролю за дотриманням визначених чинним 
законодавством умов реалізації громадянами конституційного права на 
звернення структурними підрозділами райдержадміністрації та органами 
місцевого самоврядування в частині здійсненнями ними делегованих 
повноважень органів виконавчої влади; 

15) аналіз та інформування керівництва райдержадміністрації про стан 
роботи зі зверненнями громадян на рівні структурних підрозділів 
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування в частині 
здійсненнями ними делегованих повноважень органів виконавчої влади з 
питань звернень громадян. 

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
у сфері діловодства та документообігу: 

1) забезпечує дотримання вимог до підготовки електронних та паперових 
документів, організації роботи з ними;  

2) розробляє Інструкцію з діловодства в райдержадміністрації;  
3) розробляє разом зі структурними підрозділами апарату 

райдержадміністрації, відповідальним працівником, на якого покладено 
функції з режимно-секретної та мобілізаційної роботи в апараті 
райдержадміністрації Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 
що містять службову інформацію, в райдержадміністрації;  

4) складає зведену номенклатуру справ апарату райдержадміністрації;  
5) здійснює приймання, реєстрацію, облік документів та відправлення за 

призначенням вхідної кореспонденції, яка надходить різними каналами зв’язку, 
внутрішніх документів апарату райдержадміністрації; веде електронну базу 
документів; забезпечує оперативний пошук документів;  

6) здійснює реєстрацію та відправлення за призначенням вихідної 
кореспонденції; веде електронну базу документів; забезпечує оперативний 
пошук документів;  

7) забезпечує інформаційну взаємодію з органами виконавчої влади та 
іншими державними установами через систему електронної взаємодії з 
органами виконавчої влади.  

8) здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови 
райдержадміністрації з основної діяльності, надаючи практичну, методично-
консультативну допомогу з питань складання організаційно-розпорядчих 
документів, оформлення тексту документа, викладення інформації в тексті, та 
підготовки супровідних документів; перевіряє їх на відповідність вимогам 
Інструкції з діловодства і Регламенту Миргородської районної державної 
адміністрації;  

9) реєструє розпорядження голови райдержадміністрації з основної 
діяльності; формує та веде їх електронну базу; забезпечує розмноження та 
своєчасне  надсилання розпоряджень відповідно до переліку на відправку; 
передає електронну версію текстів розпоряджень для розміщення їх на веб-
сайті райдержадміністрації та відправляє паперовий варіант розпоряджень до 
Полтавської облдержадміністрації;  



10) складає протоколи засідань колегії райдержадміністрації, нарад у 
голови райдержадміністрації та готує документи до них, забезпечує 
розмноження доручень голови райдержадміністрації, протоколів нарад, 
своєчасне доведення їх до структурних підрозділів райдержадміністрації, 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади,   виконавчих 
комітетів сільських, селищних  рад, підприємств, установ, організацій, 
службових осіб;  

11)  здійснює контроль за виконанням документів в 
райдержадміністрації;  

12)  забезпечує контроль за дотриманням установленого порядку роботи з 
електронними документами; 

13) забезпечує організацію нагляду за станом збереження 
документаційного фонду апарату райдержадміністрації в паперовій і 
електронній формі та користування ними;  

14) забезпечує організацію документообігу, формування справ, їх 
зберігання та підготовку для передавання до архівного підрозділу апарату 
райдержадміністрації; 

15) організовує роботу з архівними документами райдержадміністрації 
відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи», забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і 
зберігання справ, що підлягають здачі в архів відділу культури і архіву 
Миргородської райдержадміністрації, проводить експертизу наукової і 
практичної цінності документів при їх відборі на державне зберігання; 

16) забезпечує впровадження та нагляд за дотриманням структурними 
підрозділами райдержадміністрації вимог інструкцій з діловодства та 
національних стандартів; 

17) організовує роботу архівного підрозділу апарату 
райдержадміністрації;  

18) забезпечує проведення перевірок стану діловодства в структурних 
підрозділах райдержадміністрації;  

19) забезпечує використання системи електронного документообігу;  
20) забезпечує здійснення заходів із зменшення обсягу службового 

листування в райдержадміністрації; 
21) бере участь разом з структурними підрозділами апарату 

райдержадміністрації у розробці методичних рекомендацій з питань діяльності 
райдержадміністрації;  

22) забезпечує впровадження культури діловодства, ініціювання та 
проведення підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за роботу з 
документами;  

23) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства; 
у сфері забезпечення доступу до публічної інформації: 

24) здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що 
надійшли до райдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України 
„Про доступ до публічної інформації”;  



25) надає консультації запитувачам інформації під час оформлення 
запитів на інформацію;  

26) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання 
відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України 
„Про доступ до публічної інформації”;  

27) забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності місцевої державної адміністрації 
стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення 
запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання 
недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, 
невиконання райдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію, а 
також інших рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації, що порушили 
законні права та інтереси запитувачів інформації; 

28) забезпечує направлення запиту на інформацію належному 
розпоряднику;  

29) координує діяльність та надає методичну допомогу посадовим 
особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в 
структурних підрозділах райдержадміністрації;  

30) проводить аналіз та узагальнює інформацію про забезпечення 
доступу до публічної інформації в райдержадміністрації; 

31) передає інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації  у розділі „Публічна інформація”; 

32) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства;  
у сфері здійснення контролю: 

33) веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких 
передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити і 
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за 
якими покладено на відділ; 

34) перевіряє виконання документів структурними підрозділами 
райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та реагування на запити 
і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад; 

35) забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та 
інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з 
реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів 
місцевих рад; 

36) готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам 
райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої 
влади та органам місцевого самоврядування щотижневі письмові переліки 
документів, що підлягають виконанню та нагадування про документи строк 
виконання яких закінчився; 

37) готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови 
райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату 



райдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і 
звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад; 

38) розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань 
удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської 
дисципліни; 

39) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії 
райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних 
підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів 
виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування; 

40) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства;  
у сфері роботи із зверненнями громадян: 

41) забезпечує приймання, реєстрацію письмових та усних звернень 
громадян, адресованих до райдержадміністрації, в тому числі надісланих за 
допомогою засобів інформаційних, або електронних носіїв у формі 
електронного документу (електронне звернення) та направляє їх на розгляд 
керівництву райдержадміністрації; 

42) проводить належну організацію особистого прийому громадян 
головою райдержадміністрації у відповідності до затвердженого графіка 
прийому; 

43) здійснює подальший контроль за розглядом, проходженням заяв, 
скарг і пропозицій, відповідно до доручень керівництва райдержадміністрації 
та наданням у встановлені Законом України „Про звернення громадян” строки 
письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду, в т.ч. за 
допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-
комунікаційних систем; 

44) проводить випереджувальний моніторинг строків виконання 
звернень, готує та надає структурним підрозділам райдержадміністрації, 
територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування нагадування про закінчення строків виконання 
звернень громадян; 

45) приділяє особливу увагу зверненням та забезпечує проведення 
першочергового особистого прийому головою райдержадміністрації жінок, 
яким присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”, інвалідів Великої 
Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, 
Героїв України; 

46) створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи 
скарг, надає можливості знайомитися з матеріалами проведених перевірок за їх 
зверненнями; 

47) веде електронну базу звернень, аналізує та узагальнює питання, що 
порушують громадяни в листах і на особистому прийомі, інформує 
керівництво райдержадміністрації про кількість і характер звернень громадян, 
що надійшли до райдержадміністрації; 

48) щоквартально надає для оприлюднення через засоби масової 
інформації інформаційно - аналітичні матеріали про підсумки роботи із 
розгляду звернень громадян; 



49) розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо 
активізації, вдосконалення та поліпшення роботи з розгляду звернень 
громадян, організації особистого прийому, усунення причин, що породжують 
обґрунтовані скарги громадян, повторні звернення; 

50) надає методичну, консультаційну та практичну допомогу посадовим 
особам, які призначені відповідальними з питань роботи зі зверненнями 
громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації та територіальних 
підрозділах центральних органів виконавчої влади, подає пропозиції щодо 
поліпшення цієї роботи, зокрема шляхом підвищення кваліфікації 
вищезазначеної категорії працівників; 

51) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії 
райдержадміністрації питань про стан роботи зі зверненнями громадян у 
структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах 
центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування; 

52) проводить роз’яснювальну роботу з питань реалізації громадянами 
права на звернення та особистий прийом; 

53) забезпечує передавання інформації для наповнення сторінки 
„Звернення громадян” на офіційному веб-сайті райдержадміністрації; 

забезпечує документообіг за зверненнями громадян, формує справи, їх 
підготовку до зберігання у відділі, окремі документи – до архівного підрозділу 
апарату райдержадміністрації; 

54) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня знань чинного 
законодавства про звернення громадян працівників райдержадміністрації; 

55) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства. 
8. Відділ має право:  
1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних 

підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та 
документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;  

2) перевіряти стан ведення діловодства та забезпечення доступу до 
публічної інформації, стан виконання документів та роботи з реагування на 
запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, стан 
роботи з розгляду письмових звернень, організації особистого прийому 
громадян  в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних 
органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого 
самоврядування, вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і 
перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми 
перевірками; 

3) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних 
підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та інших 
фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для 
проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного 
усунення виявлених недоліків; 



4) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків 
виконання документів; 

5) не приймати до розгляду та відправки документи, оформлені з 
порушенням вимог Інструкції з діловодства в райдержадміністрації;  

6) повертати виконавцям (розробникам) документи і вимагати їх 
доопрацювання в разі порушення встановлених вимог;  

7) вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до 
відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб 
райдержадміністрації за результатами їх роботи у межах компетенції відділу;  

8) брати участь у заходах, що проводяться в райдержадміністрації. 
9. Відділ у межах своєї компетенції взаємодіє з структурними 

підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами 
центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а 
також підприємствами, установами, організаціями.  

10. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та 
звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації відповідно до 
вимог законодавства про державну службу.  

У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний 
спеціаліст відділу згідно з розподілом обов’язків. 

Державні службовці відділу призначаються і звільняються посади 
керівником апарату райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства 
про державну службу.  

Працівники відділу у своїй діяльності керуються Положенням про відділ 
та посадовими інструкціями.  

11. Начальник відділу:  
1) організовує планування роботи відділу, здійснює керівництво 

діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань та 
функцій;  

2) розробляє Положення про відділ, розподіляє посадові обов’язки між 
працівниками відділу, координує та контролює їхню діяльність;  

3) завіряє копії документів, які перебувають на зберіганні у відділі, 
підписує та візує документи в межах своєї компетенції;  

4) забезпечує дотримання працівниками відділу Правил внутрішнього 
трудового та службового розпорядку;  

5) складає акт прийому-передачі справ і майна у разі звільнення 
(переведення) з посади державного службовця;  

6) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної 
таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до 
законодавства; 

7) організовує разом з відділом управління персоналом апарату 
райдержадміністрації роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу та 
фахівців структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у 
межах компетенції відділу; 



8) вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників 
відділу та має право вносити в установленому порядку клопотання про 
притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за 
вчинення дисциплінарного проступку; 

9) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови 
райдержадміністрації з питань, що входять до компетенції відділу; 

10) здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу,  

 11) здійснює інші функції, передбачені законодавством та визначені 
посадовою інструкцією         
           12. Відділ у своїй роботі використовує печатки та штампи визначених 
зразків. 

 
 
 
 

Начальник загального відділу  
апарату райдержадміністрації                                                               В.І.Діхтяр 


