
Перший заступник голови, заступник голови районної державної адміністрації:  

1. Виконують функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначені 

головою районної державної адміністрації, та несуть відповідальність за стан справ у 

дорученій сфері перед головою районної державної адміністрації, органами виконавчої 

влади вищого рівня.  

2. Забезпечують виконання на території району Конституції України, законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України, здійснення повноважень районної державної адміністрації та державного 

контролю, передбаченого статтею 16 Закону України ,,Про місцеві державні 

адміністрації”, відповідно до сфери своєї компетенції.  

3. Спрямовують, контролюють та координують роботу структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, виконкомів місцевих рад, підприємств, установ і організацій 

району відповідно до своїх обов'язків та норм чинного законодавства. 

4. Забезпечують відповідно до своїх обов'язків: дотримання законності, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян; реалізацію в районі програм та завдань Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розробку відповідних регіональних програм, заходів 

та планів; формування та виконання районного бюджету; розробку та реалізацію в районі 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших регіональних, 

міжрегіональних та галузевих програм, угод про економічне, соціальне, культурне 

співробітництво та партнерство; контроль, аналіз, оцінку стану справ та перспективи 

розвитку у відповідних галузях та сферах; своєчасне та якісне виконання актів та 

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласної, районної 

державних адміністрацій, рішень колегії обласної та районної державних адміністрацій, 

сесій районної ради; організацію засідань консультативних, дорадчих органів при голові 

районної державної адміністрації та підготовку для цього необхідних документів; 

розроблення проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації; 

вирішення окремих питань діяльності структурних підрозділів районної державної 

адміністрації. 

5. Подають на розгляд голови районної державної адміністрації відповідно до своїх 

обов'язків пропозиції з питань: що належать до компетенції районної державної 

адміністрації; ініційованих центральними органами виконавчої влади, Тернопільською 

обласною державною адміністрацією, іншими структурними підрозділами районної 

державної адміністрації, районною радою, об’єднаними територіальними громадами; 

взаємодії районної державної адміністрації з обласними органами виконавчої влади, 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади, районною радою та 

об’єднаними територіальними громадами.  

6. Згідно зі своїми обов'язками відповідають за достовірність інформацій, що надаються 

голові районної державної адміністрації, направляються до Офісу Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласній державній 

адміністрації, засобам масової інформації, дотримання норм чинного законодавства при 

підготовці проєктів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, 



інших розпорядчих і нормативних документів районної державної адміністрації, проєктів 

рішень районної ради, візують їх та подають на розгляд голови районної державної 

адміністрації.  

7. Відповідно до сфери своїх обов'язків доручають структурним підрозділам районної 

державної адміністрації, а також виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 

з питань делегованих повноважень.  

8. Беруть участь у розгляді питань, що належать до сфери їхньої компетенції на нарадах, 

семінарах, засіданнях колегій, комісій, робочих груп районної державної адміністрації, 

інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних 

підрозділів міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування.  

9. Сприяють розвитку мережі та роботі підприємств, установ, організацій, спілок, інших 

підприємницьких та громадських організацій, що діють у сфері їхньої компетенції.  

10. Згідно з розподілом обов'язків подають голові районної державної адміністрації 

пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також пропозиції щодо 

заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.  

11. Здійснюють за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво 

відповідними комісіями, радами, робочими групами, іншими консультативними та 

дорадчими органами.  

12. Погоджують структуру структурних підрозділів районної державної адміністрації 

відповідно до розподілу обов’язків.  

13. У встановленому порядку ведуть особистий прийом громадян і забезпечують розгляд 

звернень громадян та їх об’єднань.  

14. За дорученнями та розпорядженнями голови районної державної адміністрації 

виконують інші функції та повноваження відповідно до діючого законодавства. 

 

Перший 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 економіки, 

промисловості, бюджету, залучення інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності, 

демонополізації, підприємництва, інноваційної, регуляторної, цінової політики, аграрної 

політики, сільського господарства та земельних відносин, регіонального розвитку, 

транспорту, енергозабезпечення та енергозбереження, містобудування та архітектури, 

капітального будівництва та шляхового господарства, екології та природних ресурсів, 

використання надр, водного господарства.  



2. 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.  

3. Безпосередньо спрямовує та контролює діяльність: управління соціально-економічного 

розвитку територій районної державної адміністрації.  

4. За дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує взаємодію 

райдержадміністрації з такими територіальними органами, структурними підрозділами 

міністерств, інших органів вищого рівня: Кременецьким районним відділом поліції 

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області; Кременецьким, 

Шумським та Лановецьким районними відділами УДСНС України у Тернопільській 

області; 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; Кременецьким, Шумським та Лановецьким 

районними управліннями Головного управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області. Взаємодіє з підприємствами, установами, організаціями, їх 

філіалами та відділеннями, банківськими установами незалежно від форми власності, що 

знаходяться на території району, а також через структурні підрозділи 

райдержадміністрації. Забезпечує в межах повноважень координацію діяльності 

підприємств, установ та організацій промисловості, економіки, сільського господарства.  

5. Організовує розробку та контроль за виконанням програм щодо регіонального розвитку 

територій, раціонального використання енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих 

технологій, розвитку житлово-комунального та шляхового господарства, раціонального 

використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, ведення земельно-кадастрової 

документації, моніторингу земель та землеустрою. Забезпечує здійснення моніторингу за 

ходом реалізації в районі державних та місцевих програм соціальноекономічного 

розвитку. Є відповідальним за реалізацію програм з енергозбереження та підвищення 

енергоефективності, зокрема в житловій сфері.  



6. Організовує реалізацію державної інвестиційної політики, відповідає за інвестиційну 

діяльність в райдержадміністрації, організовує розроблення системи залучення інвестицій 

в економіку району.  

7. Сприяє забезпеченню ефективного використання фінансових ресурсів.  

8. Організовує роботу із забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку 

малого бізнесу.  

9. Організовує роботу із вивчення стану та визначення тенденцій розвитку 

підприємництва.  

10. Організовує роботу щодо внесення пропозицій до проектів програм приватизації 

державного й комунального майна та забезпечує їх виконання. 

11. Сприяє ефективній діяльності підприємств транспорту та зв’язку. 

12. Сприяє реалізації єдиної державної політики у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення 

побутових відходів.  

13. Забезпечує реалізацію державної політики щодо додержання громадського порядку, 

правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху.   

14. Сприяє будівництву та ремонту, зимовому утриманню автомобільних доріг, 

розташованих на території району.  

15. Організовує реалізацію державної політики у сфері агропромислового комплексу.  

16. Сприяє розвитку малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної 

промисловості, фермерства.  

17. Сприяє реалізації у встановленому порядку державної політики з організації та 

планування в галузі ветеринарної медицини, здійсненню державного ветеринарно-

санітарного контролю.  

18. Організовує реалізацію державної політики у галузі водних ресурсів.  

19. Координує дії під час виникнення аварійних забруднень об’єктів водного фонду на 

території району.  

20. Бере участь у заходах з вирішення питання раціонального використання майна, що 

належить до спільної власності громад району й загальнодержавної власності.  

21. Організовує реалізацію державної політики у сфері лісогосподарського комплексу.  

22. Координує питання санітарно-ветеринарного стану на території, вживає заходів щодо 

запобігання епізоотіям та їх ліквідації.  

23. Координує відповідно до законодавства питання здійснення державного контролю за 

використанням та охороною земель, лісів, рослинного і тваринного світу.  



24. Координує відповідно до законодавства питання здійснення землеустрою та 

державного контролю за використанням і охороною земель.  

25. Контролює дотримання норм чинного законодавства при підготовці висновків щодо 

встановлення та зміни меж населених пунктів району.  

26. Координує роботу з реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, 

зайнятості населення, його захисту від безробіття, реалізації районних програм зайнятості.  

27. Забезпечує виконання заходів, пов’язаних із мобілізаційною та оборонною роботою, 

призовом громадян на строкову військову службу та залучення на військову службу за 

контрактом, цивільним захистом в районі.  

28. Координує роботу Лановецької міської, Борсуківської сільської та Вишнівецької 

селищної територіальних громад Кременецького району.  

29. У разі відсутності першого заступника голови районної державної адміністрації його 

обов'язки виконує заступник голови районної державної адміністрації. 

 


