
Голова районної державної адміністрації:  

1. Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на районну державну 

адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.  

2. Діє відповідно до Конституції України, Закону України ,,Про місцеві державні 

адміністрації” та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України та органів виконавчої влади вищого рівня.  

3. Здійснює повноваження, визначені Законом України ,,Про місцеві державні 

адміністрації”, спрямовує, координує та контролює діяльність першого заступника, 

заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, голів місцевих рад району з 

питань делегованих повноважень виконавчої влади, взаємодіє з іншими державними 

адміністраціями.  

4. Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними 

органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціями 

політичних партій, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, 

організаціями, установами, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її 

межами.  

5. Формує склад та визначає структуру районної державної адміністрації, утворює, 

реорганізовує, ліквідовує відповідно до норм чинного законодавства апарат та інші 

структурні підрозділи районної державної адміністрації.  

6. Призначає на посади та звільняє з посад: першого заступника та заступника голови за 

погодженням з головою обласної державної адміністрації; керівника апарату районної 

державної адміністрації; керівників структурних підрозділів районної державної 

адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права за погодженням з органами 

виконавчої влади вищого рівня в порядку, визначеному законодавством України.  

7. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад 

керівників територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади України.  

8. Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, 

апарат та його структурні підрозділи.  

9. Організовує роботу зі складання проєкту районного бюджету та розробки проєктів 

програм соціально-економічного та культурного розвитку 4 району, подає їх на розгляд 

районної ради, організовує їх виконання, вирішує у встановленому порядку питання щодо 

використання коштів районного бюджету.  

10. Здійснює загальне керівництво мобілізаційною та оборонною роботою, цивільним 

захистом в районі.  

11. Забезпечує охорону державної таємниці та режиму секретності в районній державній 

адміністрації, ведення діловодства, провадження діяльності, пов’язаної з державною 



таємницею, здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності в районній 

державній адміністрації, відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної 

таємниці. У ході роботи використовує відомості про заходи мобілізаційної підготовки або 

мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення 

життєдіяльності населення на особливий період, що становлять державну таємницю.  

12. Здійснює координацію та організацію роботи з питань запобігання і протидії корупції 

в районній державній адміністрації.  

13. Визначає граничну чисельність, фонд оплати праці, затверджує штатні розписи, 

кошториси доходів і видатків апарату та інших структурних підрозділів районної 

державної адміністрації у межах виділених асигнувань.  

14. Утворює при районній державній адміністрації консультативні, дорадчі та інші 

допоміжні органи, служби і комісії, визначає їх завдання, функції та персональний склад.  

15. Очолює колегію районної державної адміністрації.  

16. Вносить подання обласній державній адміністрації щодо нагородження державними 

нагородами, президентськими відзнаками та почесними званнями України працівників 

підприємств, установ, організацій району, багатодітних матерів та інших категорій 

населення району.  

17. Затверджує плани роботи районної державної адміністрації. 

18. У межах повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження та 

доручення. 

 19. Безпосередньо спрямовує і контролює діяльність: відділу з питань фінансів та 

внутрішнього аудиту районної державної адміністрації; відділу фінансового та 

юридичного забезпечення апарату районної державної адміністрації; сектору управління 

персоналом та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації; сектору 

документообігу та запобігання корупції апарату районної державної адміністрації.  

20. Координує взаємодію районної державної адміністрації з: Кременецьким районним 

відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області; 

Кременецьким, Шумським та Лановецьким районними відділами УДСНС України у 

Тернопільській області; 5 управліннями Державної казначейської служби України у 

Кременецькому, Шумському та Лановецькому районах; відділами обслуговування 

громадян №6 та №7 (сервісними центрами) управління обслуговування громадян 

Головного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області; Кременецьким 

МРВ УСБУ в Тернопільській області; Кременецькою окружною прокуратурою; 

Кременецьким, Шумським та Лановецьким районними судами; Кременецьким, Шумським 

та Лановецьким районними відділами Управління Державної міграційної служби України 

в Тернопільській області; Кременецькою, Шумською та Лановецькою державним 

податковими інспекціями Головного управління ДПС у Тернопільській області; 

Кременецьким об’єднаним міським, Шумським та Лановецьким районними 

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки; Кременецьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги; відділами у 



Кременецькому, Шумському та Лановецькому районах Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області. Взаємодіє з підприємствами, установами, 

організаціями, їх філіями та відділеннями, банківськими установами незалежно від форми 

власності, що знаходяться на території району.  

21. Координує взаємодію з головами територіальних громад Кременецького району. 

22. Організовує роботу щодо виконання районною державною адміністрацією 

повноважень, делегованих районною радою.  

23. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації у фінансовій, 

банківській, податковій сферах. 

24. Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, розпоряджається 

майном, у тому числі приміщеннями, спорудами, обладнанням тощо, які закріплені за 

районною державною адміністрацією на правах управління чи господарського відання.  

25. Є відповідальним за розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї 

роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах 

району.  

26. Інформує населення району про стан виконання повноважень, покладених на районну 

державну адміністрацію.  

27. Забезпечує здійснення внутрішньої політики в районі, а також заходів з питань 

децентралізації та реформ місцевого самоврядування.  

28. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня. 

29. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і 

повноваження виконує перший заступник голови районної державної 6 адміністрації, а у 

разі відсутності першого заступника, заступник голови районної державної адміністрації. 


