
Заступник голови районної державної адміністрації:  

1. Забезпечує реалізацію державної політики, виконання положень Конституції України, 

законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України, рішень районної ради, розпоряджень голови обласної та районної державних 

адміністрацій та повноважень районної державної адміністрації у сфері освіти, охорони 11 

здоров’я, культури, соціального захисту населення, материнства і дитинства, фізичної 

культури і спорту, молодіжної, жіночої і сімейної політики, туризму, діяльності релігійних 

організацій.  

2. Безпосередньо спрямовує та контролює діяльність: управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації; управління з гуманітарних питань, 

забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації; архівного відділу районної 

державної адміністрації; служби у справах дітей районної державної адміністрації; 

сектору цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації 

діяльності центрів надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.  

3. Координує діяльність районної державної адміністрації з районними організаціями 

політичних партій та об`єднаннями громадян.  

4. Забезпечує у межах повноважень, через структурні підрозділи районної державної 

адміністрації координацію діяльності та контроль за роботою підприємств, установ, 

організацій в районі: дитячих дошкільних та позашкільних закладів; загальноосвітніх 

шкіл; соціальних закладів; вищих навчальних закладів; професійно-технічних училищ; 

закладів культури; закладів охорони здоров’я; районної організації товариства сприяння 

обороні України; відділів обслуговування громадян №6 та №7 (сервісні центри) 

управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в 

Тернопільській області; Кременецької районної філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості; Кременецького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Тернопільській області.  

5. Організовує розробку та контроль за виконанням програм щодо розвитку в галузі 

правової освіти населення.  

6. Забезпечує виконання в районі програм щодо обов`язковості повної загальної середньої 

освіти, розвитку національної школи.  

7. Координує роботу закладів охорони здоров`я щодо надання допомоги населенню, 

надання в межах повноважень встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною 

материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.  

8. Організовує контроль за станом санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

додержанням державних санітарних норм і правил, 12 координує заходи щодо запобігання 

інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.  

9. Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту незахищених 

громадян.  



10. Сприяє реалізації державної політики з питань соціального захисту ветеранів війни, 

учасників АТО, інвалідів, людей похилого віку та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

11. Організовує роботу щодо створення сприятливих умов проживання людей з 

обмеженими фізичними можливостями, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю ними 

необхідної кваліфікації та їх працевлаштуванню.  

12. Забезпечує вирішення питань щодо матеріально-побутового обслуговування, 

санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, встановлення 

піклування над повнолітніми недієздатними особами, які потребують догляду.  

13. Здійснює контроль за дотриманням порядку надання населенню субсидій на 

відшкодування витрат за оплату житлово-комунальних послуг.  

14. Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування.  

15. Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з 

перебуванням в районі іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх 

справ у додержанні правил реєстрації фізичних осіб.  

16. Організовує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо 

розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування 

біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх 

колишнього проживання.  

17. Організовує роботу з питань розгляду звернень громадян.  

18. Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, свободи їх 

світогляду і віросповідання.  

19. Контролює збір, узагальнення, постійне оновлення і передачу інформації про район на 

вебсторінку районної державної адміністрації.  

20. Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування 

української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для 

розвитку мов інших національностей.  

21. Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим 

громадянам у наданні допомоги соціально-незахищеним верствам населення.  

22. Координує роботу з відзначення в районі державних свят та заходів, знаменних і 

пам’ятних дат.  

23. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

району з гуманітарних питань.  

24. Вивчає і вносить пропозиції з добору кадрів у відповідних галузях.  



25. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови і колегії районної державної 

адміністрації, проектів розпоряджень, листів, текстів виступів, доповідей, повідомлень, 

звернень, довідок, інформацій з питань згідно з розподілом обов`язків.  

26. Забезпечує участь органів виконавчої влади у вирішенні питань проведення виборів, 

референдумів у межах, визначених законодавством.  

27. Взаємодіє та сприяє діяльності громадської ради при районній державній 

адміністрації.  

28. Забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційної 

структури виконавчої влади, координує взаємодію районної державної адміністрації з 

громадсько-політичними об’єднаннями громадян, видавництвами, редакціями газет, радіо, 

телебачення.  

29. Координує роботу Кременецької та Почаївської міських, Лопушненської сільської 

територіальних громад Кременецького району.  

30. Здійснює контроль за висвітленням діяльності районної державної адміністрації на 

офіційній вебсторінці адміністрації та в інших засобах масової інформації.  

31. У разі відсутності заступника голови районної державної адміністрації його обов’язки 

виконує перший заступник голови районної державної адміністрації. 


