
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
05.05.2018 № 426/2018-р 

 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – відділ взає-
модії з правоохоронними органами та оборонної роботи) утворюється головою 
обласної державної адміністрації і є структурним підрозділом апарату облас-
ної державної адміністрації. 

2. Основним завданням відділу взаємодії з правоохоронними органами 
та оборонної роботи є забезпечення повноважень облдержадміністрації щодо 
виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, охо-
рони публічної безпеки, публічного порядку, боротьби зі злочинністю, обо-
ронної роботи.  

3. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи у 
своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постано-
вами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента Ук-
раїни, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими 
нормативними актами центральних органів виконавчої влади, розпоряджен-
нями голови, наказами керівника апарату облдержадміністрації, а також цим 
Положенням. 

4. Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та обо-
ронної роботи затверджуються  головою облдержадміністрації. 

5. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
підпорядковується голові та керівнику апарату облдержадміністрації. 

6. Відносини відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи із структурними підрозділами облдержадміністрації, а також з іншими 
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування визначаються 
регламентом облдержадміністрації та чинним законодавством України. 

7. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
утворюється у складі начальника відділу, заступника начальника відділу, го-
ловних спеціалістів та інших працівників. 

8. Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборон-
ної роботи, його заступник, спеціалісти та інші працівники призначаються на 
посаду і звільняються з посади керівником апарату облдержадміністрації від-
повідно до вимог Закону України “Про державну службу”, Кодексу законів 
про працю України.  
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9. На посаду начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами 
та оборонної роботи, його заступника призначається особа з вищою освітою за 
освітнім ступенем не нижче магістра та досвідом роботи на посадах державної 
служби категорій “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого само-
врядування або досвідом роботи на керівних посадах підприємства, установ та 
організацій не залежно від форми власності не менше двох років. 

10. На посади головних спеціалістів, інших працівників відділу взаємодії 
з правоохоронними органами та оборонної роботи призначаються особи з 
вищою освітою ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. 

11. Для належної роботи і підвищення кваліфікації працівники відділу 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи забезпечуються 
окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними ком-
п’ютерами та оргтехнікою, електронною системою інформаційно-правового 
забезпечення, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими 
матеріалами, посібниками та літературою. 

12. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
відповідно до покладених на нього завдань забезпечує: 

12.1. Взаємодію обласної державної адміністрації з прокуратурою об-
ласті, управліннями Служби безпеки України, Національної поліції, Державної 
пенітенціарної служби України, Державної фіскальної служби України, тери-
торіальним управлінням державної судової адміністрації, Головним територі-
альним управлінням юстиції в області, обласним військовим комісаріатом, 
військовими частинами Збройних Сил України та інших військових 
формувань, які дислоковані на території області, а також Національною ака-
демією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Това-
риством сприяння обороні України щодо виконання законодавства з питань 
діяльності правоохоронних органів та оборонної роботи, іншими громад-
ськими правозахисними, військово-патріотичними організаціями.  

12.2. Координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержав-
них та обласних програм і планів у правоохоронній та оборонній сфері. 

12.3. Моніторинг і аналітичне супроводження стану законності та право-
порядку в області, у тому числі в розрізі міст і районів, з метою вжиття 
невідкладних заходів щодо недопущення порушень громадського порядку і 
ускладнення криміногенної ситуації. 

12.4. Проведення, у межах наданих повноважень, спільних цільових за-
ходів з профілактики правопорушень, усунення причин і умов їх учинення.  

12.5. Сприяння, у межах компетенції, органам, які здійснюють боротьбу 
з тероризмом. 

12.6. Підготовку узгоджених пропозицій та прийняття, у межах наданих 
повноважень, рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації 
в області, а також конкретних районах, містах та інших населених пунктах.  
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12.7. Підготовка пропозицій центральним органам виконавчої влади з 
питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері 
забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян. 

12.8. Вжиття, у межах наданих повноважень, заходів щодо налагодження 
діяльності громадських формувань з охорони публічного порядку, надання їм 
методичної, правової та матеріально-технічної допомоги. 

12.9. Проведення, у межах повноважень, заходів єдиної державної полі-
тики у сфері державної служби. 

12.10. Розгляд на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах, засі-
даннях за “круглим столом” за участю керівників правоохоронних органів, 
місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування питань про 
стан криміногенної ситуації та заходи щодо забезпечення законності, право-
порядку, прав і свобод громадян.  

12.11. Інформування населення про виконання заходів із забезпечення 
законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.  

12.12. Координацію шефства над військовими частинами, установами 
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національною акаде-
мією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. 

12.13. Збирання, у встановленому порядку, узагальнення, аналіз та оцін-
ка статистичних та інших матеріалів, що характеризують стан забезпечення 
законності та правопорядку, дотримання прав і законних інтересів громадян і 
держави. 

12.14. Узагальнення практики застосування законодавства у відповідній 
сфері, підготовку пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд 
голови та керівника апарату облдержадміністрації для вирішення питання 
щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів. 

12.15. Інформування голови, керівника апарату облдержадміністрації 
про стан криміногенної ситуації в області, конкретних районах, містах, інших 
населених пунктах та внесення узгоджених пропозицій щодо недопущення 
порушень публічного порядку і ускладнення криміногенної ситуації. 

12.16. Сприяння, у межах компетенції, наданню підприємствами, устано-
вами та організаціями комунально-побутових послуг і ресурсів, постачанню 
продукції військовим частинам, установам Збройних Сил України та інших 
військових формувань, які розташовані на території області. 

12.17. Сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню 
призову на строкову військову службу. 

12.18. Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-пра-
вових актів з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи, що належать до компетенції облдержадміністрації. 

12.19. Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, 
які надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції облдерж-
адміністрації, та підготовка пропозицій до них. 
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12.20. Організацію і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням квалі-
фікації працівників відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборон-
ної роботи, відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій та 
виконкомів міських (міст обласного значення) рад. 

12.21. За дорученням голови, керівника апарату облдержадміністрації 
розгляд звернень громадян і юридичних осіб, депутатських запитів. 

12.22. Перевірку виконання законодавства, інших нормативно-правових 
актів з питань забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян 
та оборонної роботи. 

12.23. Цілодобове чергування у приймальні голови облдержадміністрації 
працівників відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи з метою забезпечення безперервного стеження за суспільно-політич-
ною обстановкою в області, реагування на резонансні події, негайного вирі-
шення питань, віднесених чинним законодавством до повноважень місцевих 
державних адміністрацій.  

12.24. Своєчасне інформування під час цілодобового чергування керів-
ництва облдержадміністрації про зміни суспільно-політичної обстановки та 
резонансні події в області, підготовку та передачу, у встановленому порядку, 
підготовленої інформації інстанціям, зацікавленим відомствам та організаціям. 

13. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
відповідно до покладених на нього завдань бере участь: 

13.1. У роботі обласної наглядової ради із соціальної та професійної 
адаптації військовослужбовців, обласної призовної комісії, обласної комісії з 
питань сприяння організації і проведенню допризовної підготовки призовників 
з військово-технічних спеціальностей, спеціальних експертних груп з вивчен-
ня актуальних для області проблем національної безпеки, координаційної ради 
з розроблення та запровадження системи управління якістю в апараті обл-
держадміністрації, інших консультативних і дорадчих органів, створених при 
облдержадміністрації. 

13.2. В організації виконання завдань територіальної оборони, антитеро-
ристичної діяльності, працює з секретними відомостями у сфері оборони, 
керується нормативними актами Кабінету Міністрів України, міністерств та 
відомств із зазначених питань з грифом “Таємно”. 

13.3. У проведенні спільних міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, 
засідань за “круглим столом”, заходів за участю громадських організацій з 
актуальних проблем боротьби зі злочинністю та оборонної роботи. 

14. Покладання на відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи обов’язків, що не належать або виходять за межі його ком-
петенції, не допускається. 

15. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
відповідно до покладених на нього завдань має право:  
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15.1. Одержувати в установленому порядку, узагальнювати, аналізувати 
та оцінювати статистичні та інші матеріали, що характеризують в області, 
конкретних містах і районах стан забезпечення законності та правопорядку, 
дотримання прав і законних інтересів громадян і держави, оборонної роботи. 
З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують невід-
кладного вжиття заходів, за дорученням керівництва облдержадміністрації 
вимагати від посадових осіб, у межах компетенції, необхідну інформацію та 
інші матеріали. 

15.2. Перевіряти стан додержання і виконання законодавства, інших нор-
мативно-правових актів з питань діяльності правоохоронних органів, охорони 
публічної безпеки, публічного порядку, боротьби зі злочинністю, оборонної 
роботи у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністра-
ціях та делегованих повноважень у виконкомах міських (міст обласного 
значення) рад.  

15.3. Вивчати та аналізувати виконання територіальними органами мі-
ністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підпри-
ємствами, установами, організаціями (незалежно від підпорядкованості та форми 
власності) вимог законодавства, інших нормативно-правових актів щодо 
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної 
роботи. 

15.4. Залучати для вивчення стану виконання законодавства з питань 
діяльності правоохоронних органів, охорони публічної безпеки, публічного 
порядку, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, розроблення відповідних 
пропозицій та рекомендацій, підготовки проектів нормативно-правових актів 
та інших документів спеціалістів структурних підрозділів облдержадміні-
страції, територіальних органів міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади і навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками). 

15.5. Доводити до відома керівників місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади міністерств, інших центральних 
та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів результати 
вивчення стану додержання і виконання законодавства України, указів і дору-
чень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень об-
ласної ради та розпоряджень голови облдержадміністрації з питань охорони 
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної 
роботи.  

15.6. Надавати за дорученням голови облдержадміністрації рекомендації 
щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів і правопо-
рушень місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самовря-
дування.  

15.7. Інформувати голову та керівника апарату облдержадміністрації про 
покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а 
також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу 
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необхідних матеріалів посадовими особами територіальних (місцевих, регіо-
нальних) органів, урядового органу та його територіальних органів і підпри-
ємства, що належить до сфери управління облдержадміністрації.  

15.8. Вносити голові облдержадміністрації пропозиції про притягнення 
посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на 
них обов’язків щодо запобігання правопорушенням.  

15.9. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших 
заходах, які проводяться правоохоронними органами, Збройними Силами 
України та іншими військовими формуваннями. 

15.10. Під час цілодобового чергування, у межах повноважень облдерж-
адміністрації, здійснювати оперативне управління силами та засобами, що 
знаходяться у розпорядженні місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади.  

16. Невикористання чи перевищення начальником відділу взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи, його заступником, спеціаліс-
тами та іншими працівниками відділу взаємодії з правоохоронними органами 
та оборонної роботи наданих їм прав, так само як і невиконання або неналежне 
виконання покладених на них обов’язків, тягне за собою відповідальність, 
встановлену діючим законодавством.  

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


