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№

Про затвердж ення П олож ення про
сектор комунікацій з громадськістю
апарату С таробільської районної
держ авної адм іністрації Л уганської
області

Відповідно до пункту 4-1 статті 39 Закону У країни «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до статті 5 Закону У країни «П ро місцеві державні
адміністрації», постанов Кабінету М іністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про
упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих держ авних адміністрацій», від
26.09.2012 № 887 «П ро затвердж ення Типового полож ення про структурний
підрозділ м ісцевої держ авної адміністрації», від 18.04.2012 № 606 «Про
затвердж ення реком ендаційних переліків структурних підрозділі обласної,
Київської та С евастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та
Севастополі держ авних адміністрацій»; на виконання розпорядж ення голови
районної держ авної адм іністрації від 06.06.2017 № 1 19-к «П ро внесення змін до
ш татного розпису»:
1.Затвердити П олож ення про сектор комунікацій з громадськістю апарату
С таробільської
районної
держ авної
адм іністрації
Л уганської
області
(додається)
2. В изначити таким, що втратило чинність розпорядж ення голови
С таробільської районної держ авної адм іністрації від 10.07.2011р. № 275 «Про
затвердж ення П олож ення про сектор з питань внутріш ньої політики та з в ’язків
з гром адськістю апарату С таробільської районної держ авної адміністрації».
3. Контроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови С таробільської районної держ авної адм іністрації Григоренко О.О.

А.І. Гаркавий

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення голови
С таробільської районної
держ авної адміністрації
Л уганської області
%

2017року
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор комунікацій з громадськістю апарату
С таробільської райдерж адм іністрації Л уганської області
1. С ектор ком унікацій з гром адськістю апарату райдерж адм іністрації (да
лі - сектор) утворю ється та реорганізується розпорядж енням голови райдерж а
дміністрації. В ходить до складу апарату райдерж адм іністрації, підпорядкову
ється в своїй діяльності заступнику голови райдерж адм іністрації, керівнику
апарату райдерж адміністрації.
У своїй діяльності сектор керується К онституцією У країни, законами
У країни, актами П резидента і Кабінету М іністрів України, інш ими норм атив
ними актами держ авної влади, регламентом, П олож енням про районну держ а
вну адміністрацію , а також цим П оложенням.
2. О сновними завданнями сектору є:
- забезпечення взаєм одії райдерж адм іністрації з о б ’єднаннями громадян з
питань проведення в ж иття основних напрямків держ авної політики в Україні
ш ляхом удосконалення форм і методів роботи з суспільно-політичними, вете
ранськими організаціям и та інш ими о б ’єднаннями громадян;
- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;
- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалі
зації держ авної політики;
- сприяння органами виконавчої влади у розвитку їх з в ’язків з політични
ми партіями, гром адськими організаціями та засобами м асової інформації;
- вивчення та ф ормування суспільної думки;
- інф орм аційно-аналітичне забезпечення здійснення внутріш ньої політики
в районі;
- опрацю вання, систем атизацію , аналіз і контроль щ одо задоволення запи
тів на інф ормацію , що надходить до райдерж адм іністрації, а також оприлю д
нення інформації, передбаченої статтею 15 Закону У країни „Про доступ до пу
блічної інф орм ації” ;
- сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та
безпереш кодній діяльності засобів м асової інформації;
- пош ирення інф орм ації про основні аспекти соціально-економічного роз
витку району, діяльності райдерж адм іністрації та її структурних підрозділів
через засоби м асової інф ормації та мережу Інтернет.

3. Сектор при виріш ення питань, які належ ать до його відання, взаємодіє з
іншими відділами й управліннями райдерж адміністрації.
4. С ектор відповідно до покладених на нього завдань:
- аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі;
- узагальню є гром адську думку та реагування різних верств населення на
актуальні питання суспільного життя, здійсню є оцінку м ож ливих наслідків
прийнятих соціальних та політичних ріш ень;
- подає голові райдерж адм іністрації інф орм аційно-аналітичні матеріали та
вносить пропозиції щ одо формування і реалізації внутріш ньої політики;
- організовує підготовку проектів розпорядж ень голови райдерж адм ініст
рації з питань, що належ ать до компетенції сектору, контролю є процес їх вико
нання;
- аналізує діяльність політичних партій, гром адських організацій, взаємо
діє з ними з метою залучення їх організаційного та громадського потенціалу до
ріш ення соціально-економ ічних проблем району;
- готує м атеріали з питань внутріш ньої політики до доповіді голови райде
рж адміністрації;
- розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань діяльності ра
йонних гром адських організацій, політичних партій, готує по ним інф ормацій
но-аналітичні довідки, відповіді;
- організовує та здійсню є взаємодію місцевих органів виконавчої влади з
політичними партіям и та громадськими організаціями у питаннях, що належ ать
до компетенції сектору;
- забезпечує підготовку і проведення разом з інш ими структурними під
розділами районної держ авної адміністрації консультацій з громадськістю з ак
туальних питань суспільного життя району;
- надає методичну і практичну допомогу інш им структурним підрозділам
районної держ авної адміністрації, з питань, що належ ать до компетенції сектору;

- бере участь у підготовці матеріалів для засобів м асової інформації з пи
тань внутріш ньої політики з метою забезпечення конституційного права гро
мадян на задоволення їхніх інф ормаційних потреб;
- бере участь у підготовці та проведенні заходів на відзначення загально
держ авних і загально-районних свят, організовує проведення „круглих столів”,
присвячених внутріш ньополітичним проблемам;
- визначає тем атику і бере участь в організації соціологічних, соціальнопсихологічних та інш их дослідж ень проблем перспектив розвитку районної
громади, вивчає громадську думку населення стосовно актуальних питань гро
м адського ж иття, здійсню є оцінку мож ливих наслідків прийнятих соціальних,
економічних та політичних ріш ень і вносить відповідні пропозиції;
- реалізує держ авну мовну політику, сприяє всебічному розвитку і ф ункці
онуванню української мови в усіх сферах громадського життя району;
- здійсню є організаційно-правове та м атеріально-технічне забезпечення
діяльності гром адської ради при районній держ авній адміністрації;

- опрацьовує, систематизує, аналізує та контролю є задоволення запитів на
інформацію , що надходить до райдерж адміністрації, а також оприлю дню є ін

формацію , передбачену статтею 15 Закону У країни „Про доступ до публі
чної інф ормації” ;
- проводить аналіз та узагальню є інф ормацію про ситуацію в інф орм ацій
ному просторі району ш ляхом моніторингу Інтернет-ресурсів та засобів м асо
вої інф орм ації
- здійсню є м оніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установ
леному порядку разом з інш ими структурними підрозділам и райдерж адм ініст
рації розгляд вимог учасників акцій та інформує про результати;
- здійсню є організаційно-правове забезпечення діяльності Гром адської ра
ди при районній держ авній адміністрації;
- забезпечує інф ормаційне наповнення оф іційного веб-сайту райдерж адм і
ністрації в мережі Інтернет та оприлю днення в Інтернеті інф ормації про суспі
льно-політичний розвиток району, області та держ ави в цілому.
5. С ектор очолю є завідувач, який відповідно до законодавства України
призначається на посаду та звільняється з неї керівником держ авної служби.
Завідувач керує діяльністю сектору і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на сектор завдань.
6. С ектор має право:
- залучати відповідних працівників управлінь та відділів райдерж адм ініст
рації, органів м ісцевого самоврядування, провідних спеціалістів за згодою з їх
керівниками для підготовки, вивчення та узагальнення питань, які входять до
ком петенції сектору;
- одержувати в установленом у порядку від інш их підрозділів райдерж ад
міністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа
цій інф ормацію , документи, інші матеріали, які необхідні для виконання пок
ладених на нього завдань;
при виконанні своїх служ бових обов’язків відвідувати в установленом у
порядку заходи районних о б ’єднань громадян, знайомитися з матеріалами, які
відносяться до ком петенції сектору;
- вносити в установленому порядку пропозиції щ одо удосконалення
роботи районної держ авної адміністрації у сфері інф орм аційної діяльності та
комунікацій з громадськістю ;
- прийм ати участь та організовувати проведення зустрічі, конф еренцій з
залученням керівників громадських організацій, політичних партій, представ
ників райдерж адм іністрації, органів місцевого сам оврядування для обговорю 
вання питань та проблем розвитку регіональної політики району.
7. С труктура сектору, його ш татна чисельність та П олож ення про сектор
затвердж ую ться, а посадові оклади та надбавки встановлю ю ться головою рай
держ адміністрації.
8. П осадові інструкції працівників сектору затвердж ує керівник держ авної
служби.

9.
П рацівники сектору призначаю ться на посаду й звільняю ться з неї го
ловою райдерж адм іністрації в установленому порядку за поданням керівника
апарату.

Керівник апарату
рай держадм ін істрації

