
чугутвськА рдйоннд двРжАвнА Адм!н1стРАц]]я

хАРк|всько| оБлАст[

РозпоРяджшння

9уц|в !{у 17ё

1|ро затверд;кення |!Ф.}!Ф[ЁЁ|{11 |!РФ
свктоР у спРАвАх п{олод| тА
споРту !гугивсько! РАйоннот
дп, РжАвно! Адм|н1стРАцп

Б1дпов!дно до постанов 1(аб|нец \,11н|стр!в !кра!ни в1д 26.о9 '2о12
!\э 887 "|1ро затвердження 1ипового полоя{ення про структурний п|дрозд|л
м|сцево! дер>кавно! адм|н|страц1?', в|д 18.04.2012 }]э 606 "[1ро затверд)кен1'{

рекомендац|йних перел|к|в структурних п!дрозд|л|в обласно|, (и1всько] та
€евастопольсько1 м|сько!, районно| в м.м. (иев| та [евастопол! дер)1€вних
адм|н|страц|й'' (|з зм|нами), враховуточи розпорядження голови )(арк|воько}
обласно'] дерт{авнот адм|н|страц|! в1д 2|.05'2014 !\э 212 "|{ро розпод|л
обов'язк!в'', в]д 30.04.2013 }хго 169 "|1ро перейменування ,{епартаменц
у справах с|м'|, молод| та спорту {арк|всько] обласно| дер;кавно! адм1н|страц||''
(|з зм|нами), в|д 31.05.2013 Ф 211 "|[ро затвердження |{олоясення про

двпАРтАмвнт у спРАвАх молод тА споРту хАРктвськот
оБлАснот ,щРжАвнот Ад4|н1стРАцтт"' роз]1орядження голови
9угу|всько| районно! державно! адм|н|сщац|{ в1д з0'05.2014 }:гэ 252 "||ро
затверд)кення структури та щанияно} чисельност| прац|вник|в структ}рних
п|дрозд!л1в т{уц|воъко! районно! державно| адм|н1страц}!"' (1з зм1нами),
керу{очись статтями 5, 6, з9 3акону }кра!ни "|1ро пп|сцев| державн!
адм1н|страц1'|'':

1. 3атвердити положвн1{'1 пРо свктоР у спРАвАх молод тА
споРту чугу|всько] РАйоннот двРжАвнот Адм1н1стРАц{т
(додаеться)'

2. 8изнати таким,
дер>т<авно| адм|н!страл|!
про в|дд|л у с!1равах
адм|н1страц||"'.

що втратило чинн|стъ, розпоряд:кення голови районно!
в1д 18.04.2013 л! 122 "г{ро затверд)кення |{оло>кення

молод| та спорц 91пу!всько| районно!' державнот

11ерлший заступник голови
районно| леряса вно| алм!н!стра ш|1 к. вАР)квтнов



зАтввРджвно

Розпоряд>кення голови

районно| дер>кавно! адм|н|страц1!

,у а,-гаатуоц цд4дчу !'{у 12

положвнн'1
|1Ро свктоР у спРАвАх молод! тА споРту

1гугу!всько| РАйонно! двР)кАвно| Адм|н|стРАц!|

9угу|в 2014
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1. свктоР у спРАвАх молод1 тА споРту чугу]всько1
(дал| _ сектор) утвортоетьсяРАйоннот двРжАвнот Адм1н1стРАцтт

головото районно| дер;кавно! адпт1н|сщац|!, входить до !1'складу ! в пте;ках

району забезпену€ виконання пок]1аден'тх на сектор завдань.
2. €ектор с отруктурни^'1 п|дрозд|лом районно! деря<авно| адм|н|страц1!,

п|дпорядкований голов1 районнот державно1 адм1н1сщац11' а тако)к п1дзв1тнии ]

п|лконщольний \4|н|стерству молод| та спорту !кра!ни, ,{епартаменту у
справах молод| та спорту {арк|всько! обласно! деря<авно! адм|н|страш|}'

,{!яльн|сть сектору спря!1овусться та контролто€ться засцпнико}'1 голови

районно| державнот адпл1н|страц|! зг!дно з розпод|лом обов'язк]в м|ж го;товото

районно!' лержавьо| а_:м !н !с:ра ш!| та йо! о ]асц п ни кач и '

3. €ектор у сво!й д!япьност| керустъся 1{онститут]|ето та законами
!кра1ни, актами [{резидента !кра'тни, 1{аб|нету \4|н1отр|в укратни, наказами

департаменту у справах молод1 та опорту !арк1всько1 обласно1 державнот

адм|н!страц|!, розпоряд)1{еннями голови обласно] та районно} дер)1{авнлх

адм|н|страц|й, а також цим [{оложенням.
4. [ранинну тисельн1сть, фонА оплати прац1 прац|вник|в, тптатний

розпис та ко1]1торис сектору визначас голова районно! державно! адпт1н!сщац|1 у
пле>ках в|дпов|дних бтоджетних призна'тень.

5' €ектор е сапцост|йнип,т п{дрозд|лом районнот лер:кавно! адпт|н|страш|!,

мас стацс 1оридично1 особи публ|нного права' яке визначаеться голово1о

районно! дертсавно! адпт|н|сщац||, мае печатку |з зобракенняпт ,|,ер;лсавного

[ерба !кра!ни та сво:м найменуванням, рахунки в органах 1{азнанейства' власн|

бланки.
6. €ектор с правонаступником вс|х прав та обов'язк1в в|дд|лу 1 справах

молод| та спорту 9угу!воько! районно! державно| адпл1н|отрап|!.

7. Фсновним завдання}{ сектору е забезпеченття реал|зац|! державнот

пол|тики на в|дпов|дн|й територ|{ з питань молод|, ф|зитно! культури та спорту'

оздоров.цен}я ; в|дпонинку д1тей, шо вкл1очае:

1) виконант:я прощам | зд1йснення заход|в, спрямованих на

забезпечення розвитку творч1|х та |нтепектуалъних зд|бностей молод|,

форптування навичок здорового способу;киття молод|' реал|зац|то прав д|тей на

оздоровлен!1'1 та в|дпочинок, розвиток ф1зинно! культури та слорту. зг|дно з

чинни\{ законодавотвом у ь1е)ках наданих повнов&кень! що на[ежать до
компетенц|! сектору;

2) коорлинап|то д]яльност1 виконком|в с|льських та селищних рад з
питань реал|зац|! державно! пол1тики стосовно плоло4|, ф|зинно| кулът)ри та

спорту' оздоровлення та в|дпочинку л|тей у ме)1(ах наданих повноважень' що
на1ежать до компетенц|| сектору;

3) сприяння розвитку вид|в спорту, визнаних в }кра1н1;

4) зд!йснення оперативного управл|ння д|яльност! ко\цна,1ьного
п|дприсмства _ районний центр ф1зивного здоров'я населення "€порт для вс|х''

9угу!всько! районно1 ради {арк|всько1 област|, комуна-]1ьного закпаду
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",{итято-тонацька спортивна тпкола 9угу1всько! районно| ради )(арк|всько|
област!'', комунального зак:1аду оздоровлення та в!дпонинку "11рист''
9уц!всъко! районно! ради у межах наданттх повноваженъ, що на]е)кать до
компетенц|{ сектору;

5) сприяння щомадським орган!зат{|ям ф|зкультурно-спортивно|
спрямованост|. молод1жним. дитяним ор;ан!заш!ям 1 провеленн! ними захол!в. у
ме)1(ах наданих повноважень' що н|ш1е)кать до коптпетенц|| сектору;

6) орган|зац|то, проведен!{'1 ф|зкультурно-спортивних заход|в серед
1пироких верств населення' за[учае 11 до занять ф|зитното культ)фо}о та
спортом;

7) орган|зац|то, проведенн'1 заход|в, спрямованих на забезпечення

дозв|лля молод] та розвиток творчих та |нтелектуапьнгх зд]бностей (конк1рси,

фестивал1, виставки, тощо);
8) орган|зац!то, проведен}1'1 заход|в, опрямованих на формування

нави!1ок здорового способу )киття та проф|лактику соц|ацьно небезпечних

хвороб у молод1хному середовищ|;
9) орган|зац1*о в|дпонинку | оздоровлення д1тей та молод|;
10) оприяння розвитку ол!мп|йського, параол|мп1йського руху;
11) сприянття м|жнародному сп|вроб1тництву з питань молод|, ф|зинно|

культури та спорц;
12) унасть у п|дготовц| пропозиц|й до проект|в прощам соц|апьно-

еконоч1чного та кульцрно!о розвитк1 район1:
13; ]д|йснення повноважень. деле;ован! ор!анами м!сцевого

самоврядуван!'1;
14) орган|зац|то роботи з укомплекцвання, збер|гання, обл1ку та

викорис гання арх1вних лок1.мен п!в:

15) 1.тасть у вир|тпенн|, в|дпов|дво до законодавства' копективних
тр) дових спор!в 1конфл!кт!в л.

8. €ектор, в|дпов1дно та у ме)ках визначених повноваженъ, виконус так|
завдання:

!) ]абезлеч)с у межа\ свотх повнова)кень захисг прав ! законних
!нтерео|в ф|зинних та торидинних ос1б;

2) надас адм1н|стративн1 послуги;
3) зд|йснтос дер;кавний контроль за дотриманням п|дприемствами.

уотановами та ортан|зац|ями !1равил. норм. стандарт1в у ме)ках наданих
-|1овноважень' що напея(ать до компетенц|| сектору;

4) вносить пропозиц|| щодо проекту в1дпов1дното м|сцевого бтоджету;
5) забезпенуе ефективне 1 ц|льове використанн'1 в|дпов!дних бтод:кетнтлх

ко{пт1в;
6) бере уяасть у п|дготовц| заход]в щодо рег|овальното розвитку;
7) сприяс, в ме)ках сво|х повновокень' виконанн1о прощам (проект|в)

ротроблених молол]жними. ди гячими ;а !ншими фочадськими орган!заш|ями:
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8) розробляс самост!йно або разом з !н:пипли структурним и п !дрозд!лами
проекти розпоряджень голови районно! державно! алм|н!страц|!, у визначених
]аконоу в,.1падка\ проекти нор\|а!ивно-правових акп|в ; литань реал!заш!!'
.ш1узевих повнова)кень та анац|тичн] ьтатер|апи з питань. що на1ежать до
компетенц|'! сектору;

9) бере учаоть у п|дготовц| зв1т|в голови рйонно| державно]
адм|н|страц|| для 1х розгляду на сес|] районнот ради;

10) готус (бере 1насть у п|дготовп|) проекти угод. логовор|в.
меморандум1в' протокол1в зусщ|ией делегац|й ! роботих щуп у межах наданих
повнова)кень' що належать до компетенц|! сектору;

11) анал|зуе стан та тенденц|] соц|ально-економ|чного ! культурного

розвитку у гапуз| плолод!хсно1 пол]тики, ф|зитно| культури ! спорту;
|2) гот) ( пропозиш|| ло проек:!в !ал)]евих про1 рам щодо пол|пшення

становища молод1, оздоровленгтя та в|дпотинку д|тей, розвитку творних й
|нтелектуальних зд|бностей та формуванття навичок здорово.о способу хиття
плолод|, розвитку ф|зинно{ культури та спорту' забезпенуе |х виконання у п{е)ках

наданих повнова)кень' 1цо нш1ежать ло компетенц|| сектору;
13) розробляс | подае на розгляд районно! дерх<авно! адм|н|страц|'!

пропозиц|! шоло ф1нансуванття та матер|ально-техл1чного забезпевення,
необх1дного для виконання прощам 1 зд!йснення заход!в, опрямованих на
пол|птпенття становища молод|, оздоровлення та в|дпонинок д|тей, збере;тсення

та розвиток птере>к| дитяних заклад1в оздоровлення та в|дпонинку, розвиток
ф{зинно! культ1ри та спорту;

14) гоцс пропозиц|{ стосовно вдоскона.'1ення нормативно-пРавово] бази

з питань' що на]]е)кать до компетенц|] сектору, 1 вносить'!х в установленому
порядку на розгпяд районн|й державн|й адм1н|страл!! та обласн|й лержавн|й
адм|н|страц!!;

15) координус, у межах сво1х повноважень, зд!йснення заход|в,
спрямованих на орган|зац|то оздоровлен1'1 та в|дпотинку д|тей 1 молод|, сприяс
зберехеннто та розвитку мереж1 дитячих заклад|в оздоровлен!{'1 та в|длозинку:

!б, проводить робоц. спрямован) на виявлення. л|:трит:к1 ! розвигок
талановито] та обдаровано! молод|, орган|зовус та бере у{асть у проведенн1

оп|плп|ад' спартак|ад, змагань, конкурс1в, турн|р1в. виставок' фестивал|в
творност|, конференц|й, форум!в, |нтпих заход|в, спрямованих на л|двищення
культурно-осв|тнього та зага.,1ьного ф|зт.т.тного р1вня д|тей | молод1;

17) порутпус в установленому поРядку клопотан:тя про в1дэнатен:тя

обдаровано| молод! дертсавними нагорода}1и. присвоення !'м стипенд|й | прем|й;
18) в;кивае заход|в, спрямованих на утвердх{ент:я здорового способу

)киття у молод|жноплу середовищ1, проводить |нфорьтац{йно-просв1тницьку

роботу, сем|нари та рен|нги, ,,гарян! л|в|!* щоло протид|| по1пиренн1о

соц|ально небезпечних хвор6б серед л:олод| у межах наданих цовноважень, що
належать до компетенц|! сектору; 1

.в
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19) зд|йснтос коор.пинап|то д!яльност| | контроль за орган!зац!сто ви!зду
груп д|тей на в|дповинок та оздоровлення у межах наданих повнова]кень, що
на[е)кать до ко}1петенц|| сектору;

20) забезпетус форплування та затверд)кення календарних ппан!в
!1роведення спортивних змагань та навчально-тренувальних збор|в в!дпов!дно

до единого календарного плану ф!зку;-тътуРно-оздоровчих та спортивних
заход|в; орган|зац|то та проведення заход|в, передбанених ка-цендарними
планат:и ф!зк1ль!)рно-о'лоровчих та спор!ивни\ .тахол!в. у штежах кош':]в.

вид!лених на розвиток ф|зинно{ культури та с[|орту|
21) координус д!яльн|сть с|льсько] дитячо-тонацъко] опортивно| школи

ф1зкультурно-спортивного товариства <1{опос> 9уц!вського району у ме)1{ах

наданих повновахень' що на'1ежать до компетенц|1 оектору;
22) затверд:кус регламент проведення районних зь1агань та комплектуе

склад зб|рних команд району за видами спорту, забезпетус орган|зац|то уваст|
зб|рних команд району та спортсьтен|в у змаган]т1х р|зних р|вн1в у }1е}ках

котпт1в, вид|лених на розвиток ф|зинно| цльтури та спорту;
23) сприяе збере;кеннто | розвитку мереж| ф|зкульт],?но-спортивних

заклад1в та в;кива. заход!в шодо ;у|цнення |х калрового лотенш!ап1 та

матер!ально- : ехн!чно] бази:
24) порутпус в усталовлено}1у поРядку к]1опотання про в1дзначент{,{

спортсмен|в' тренер|в | прац|вник|в сфери ф|зитно'| культури та спорту

дер)кавнип1и нагородами щодо присво€ння !пт спортивних звань у }1ежах

наданих повнова)кень' шо наше)!{а]ь :о компетенш!| сектор1 :

25) забезпенуе орган!зац1то | сприяс актив|зац1| ф|зкультурно-оздоровво!
роботи у навнально-виховн|й' виробнич]й | соц|ацьно-побутов|й сфер|, розвитку
а\'1аторського масового спорту, спорту |нвал|д|в та ветеран|в у ме)ках наданих
повнова)кень' шо на.'1е)ка !ь до компетенш!|секпору:

26) вивнас, узага[ьн1ое та по1]1ир{о€ передовий досв1д роботи з питань
молод|, орган!зац|1 оздоровлення та в|дпотинц д1тей, ф|зинно| чльтури та

спор'1). проводипь з ш!с:о |\!ето}о ме,о']ичн! 1 науково-прак': инн! сем!нари.
конференц|! та |нтц| заходи у межах наданих повнова71(ень! що наш1е)1(ать до
коптпетенц|1 сектору;

27) вивнае потребу у. фах|вцях для орган|зац|! роботи з питань ф|зитно'{
кудьтури та опорту' сприяс направленнто на п|двищення'т} квал1ф!кац!'!;

28) сприяс задученнто котпт1в п!дприсмств' установ та орган!зац!й для
п|дтримки модод|, оздоровлення та в!дпонинку д|тей, розвитку ф|зиино!
культури та спорту;

29) взасмод|е з м{оцевими осередками

ф1зк1ль;1рно-слортивнот спрямованосг1 у межах
на.'|ежать до ко}1летенц|| сектору;

30) сприяс у забезпевенн| медичного | диспансерного обсте;кення

спортсмен!в, спортсмен|в-|нвал!д1в та !х тренер|в у межах наданих

повнова)!(ень' що належа ] ь до коттпетенш!|сектор1:

громадських орган1зац1и
наданих повновакень' що

!

|:
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з1) сприяе зд|йсненн1о заход|в щодо актив|зап|| м|жнародного
сп|вроб!тництва у ме)ках наданих !овнова]кень' що 1]сш1е)1(ать до компетенц|1
сектору;

32) координус ефективне ] ц|льове викоРистання споРтивних споруд!
спортивнттх майданник|в, що знаходяться на територ1] району' дотримання
правил безпеки п!л нас провелення {\!асових спортивнгп захол!в:

33) проводить серед населення |нфорптац!йну' роз'яснтовальну та
пропагандистську роботу, провадить в установленому порядку |нформац1йно-

рекламну та видавничу д|яльн|оть у межах наданих повноважень' цо нш1ежать
до коп'1петенц1] сектору;

34) зд!йснтос контроль за дотри}1анням законодавства з питань, що
нацежать до компетенц!| сектору;

35) забезпенус зд1йснення заход1в щодо запоб|гання 1протид|{ корупц||;
з6) розгляда€ в установлено}1у законодавством порядку звернення

щомадян;
37) опрацьовуе запити | зверненн'1 народни\ депутат|в !кра!ни та

депутат|в в|дпов|дних м|сцевих рад;
38) забезпенуе доступ до публ!чнот |нформац|!, розпорядником яко|

в1н е;

39) орган1зовус роботу з укомплекцвання, збер|гання, обл|ку та
викооистання арх!вн их лок1т:ен': !в:

40) зд|йснтос передбачен| законоп[ тапузев1 ловноватсення;
41) виконуе |н:п| функц|1 в|длов|дно до покладених на нъого завдань;
42) передас у встановленоьц порядку та визначен] строки до сектору

забезпечен!{я доступу до публ|нно! |нфорптац|| 9угу!вськот районнот дер;тсавно!
адм|н|страш!| !нформац|то, яка в|дпов!дно до закону !кра!ни "[1ро доступ до
публ!тно? |нформац|!'' с публ1нноло, кр;м ;нфорп'1ац!т з обмеженим доступом;
!о]). |а пода. в )с!ановлено\|) порялку анап|;инн! мапер1али !с;апис;инн1
зв|тн|сть у ме:ках наданих повноваженъ' що на[ежать до компетенц1! сектору;

43) зд!йснтос у ме)ках наданих повнова)кень' що н&[е)1{ать до компетенц]|
сектору' контролъ за додержанням вимог законодавотва про захиот
персона.'1ьних даних |з забезг;еченняп1 в|дпов|дно до закону' доступу до
1нформац||, лов'язано! з обробкото даних у баз1 персональних даних.

9. €ектор для зд1йснення повнова){{евь та виконанн'1 завдань, що
визнатен1, мас право:

1) залутати до виконан1{я окрептих роб|т, вивчення окремих питань
спец|ал|ст!в, фах|вц|в |нтпих структурних п|дрозд|л|в районнот дер;кавно!
адм1н|страц11, орган|в м|оцевого самовряд} вання. п1дпри€мств' установ та
орган|зап|й (за погодженняпл з !! кер|вникапти), а також представник|в
громадських об'сднань (за згодото);

2) одер:кувати в установленому законодавством порядку в]д |нших
структ}т)них п|дрозд;л1в районно1 державно] адм1н1страц||, орган|в м1сцевого
са}'1оврядування' п!дприептств, установ та орган|зац|й, неза[е)кно в1д форми

[::

-'
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власност|' та тх пооадових оо|б |нфорп'гац|1о, доку\'1енти | матер|али, необх|дн|

для виконання покладених на нього завдань;
3) вносити в установленом} порядку про!1озиц]{ щодо удооконштення

роботи районно} дер;тсавно| адм|н|страц1| у галуз| молод|жно1 пол!тики,

ф1з:гяно!' куль:5 ри !а спорту;
4) скликати в уотановлено}1у порядку наради! проводити сеп{1нари з

пи !ань, шо на,!ежа!ьдо коштпегенш!|сектор1:
5) зд|йснтовати перев1рки отану роботи комунального л1дприсптства

районний центр ф|зинного здоров'я населення "€порт для вс|х'' 9уг!всько!
районно| ради {арк{всько! област|, ком),'т{&цьного закладу ",{итяно-1онацька

спортивна 1пкола чуфвсько1 районно| ради {арк|всько! обпаст|'',

комунат1ьного зак.]1аду озд0ровлення та в|дпонинку "1уриот'' 9уц!воько|

районно| ради, с|льсько| дитячо-тонацько| спортивно| тпколи ф1зчльцрно-
опортивного товариства "1{олос'' {угу!вського району у межах наданих

повноважен ь, шо ны1е)ка'1 ь до комле:енш|[ сек:ору:
6) орган1зовувати в установленому порядку видавничу д1яльн|сть.

виготовлення }1етодичних, |нформац|йних матер|ал|в, проводити сем1нари.

конференц|!, "кругл! столи" з питанъ' що на[ет{ать до компетенц|! сектору;
7) делегувати лраво проведення заходу торидинн|й або ф|зитн|й особ|,

яка за]нача(ться у наказ! по сектору !а при'нача('1ься в]дпов|дальною :а

орп ан!.заш!го. лроведення га 1 'пасть 5 захол!:
8) надавати ц1льову ф|нансову п|дтримку торидитн1й особ| д::я

проведен1]я певного заходу.
10. €ектор в установленому законодавством порядку та у !1е)ках

повноваженъ взасптод|с з |нштими стр}'ктурни}!и п1дрозд!лами, апаРатом

районно1 державно| адпт|н|страц|!, органами м|сцевого самоврядування' а тако)к

п|дприсмствами, установа},1и та орган1зац|ями з п!ето1о створення умов для
провад)кення посл|довно! та узгоджено! д|яльноот| щодо строк|в. пер!одинност|

одер)кання ! передан| !нформац|!, необх|дно] ддя на.]]ехного виконання

пок.]1адених на нього завдань 'та зд|йснення заплалованих заход|в.

11' сектор онолтос зав|дуван, який призначасться на посалу !

зв|дьнясться з посади головото районно| державно! адм1н|страц|'1 зг|дно |з

законодавством про державну служб1 за погод)]{енням з диРекторо\'1

,{епартаменту у справах молод| та спорту !арк|всько] обласно] дер;кавно!
адп'т|н|страц|! в установлено!1у заководавотвом порядку.

12.3ав|дуван сектору:
1) повинен мати громадянство укра]ни, в|дпов|дну осв!ту | профео|йну

п|дготовку, волод|ти дер:кавното },1ово]о;

21 зл!йсн:ос кер|вниш': во сек'1ором. несе персональну в!дпов|дапьн!сть за

орган|зац|то та результати його д1яльност|, сприяе створенн1о нш1ехних у}'1ов

прац| у сектор|;
3) подас на затвердження голов! районно! державно! адм1н|сщац|!

попоження про сектор;

:'

[
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4) затверлжус посадов| |нструкп|!
обов'язки м!>к ними;

прац1вник|в сектору та розпод!ляс

5) планус роботу сектору, вноситъ пропозиц|! плодо формування план|в

робо п и районно| лержавно!' алт: ! н!с граш!'[:

о) вживас з8ход1в щодо
ефективност| роботи сектору;

з8ход1в удосконален]'{ орган1зац11 та п1двище|{ня6)

7) зв1тус перед голово}о районно] державно! адм1н-1страц1! про виконання
покладених на сектор завдань та затверд)кених план1в роботи;

8) плотсе входити до складу колег|! районно'| дер>т<авно! адм|н|страц|!:

9) вносить пропозиц!| щодо розгляду на зас!даннях колег|? районно|
дер;т<авно! адм|н|страц|| 11итань! що належать до копцпетенц!] сектору. та

розроб,тяс лроекти в!лпов!лн их р!шень:
!0) пло:т<е брати утасть у зас|даннях орган1в м|сцевого самоврядування;
|1,) прелс пав,тяс !нтереси сектор1 1 взагт:ов!лносинач з !нт::ими

структурними п|дрозд|папли районно! Аержавно| адм1н|сщац1!, з ,{епартаментом

у справах молод| та спорту обласно| дер;т<авно} адм|н|страц1|' ор!анами
пт!сцевого самоврядуван151, п1лприемствами, устачова}'!и та орган|зат{1япти - за
доруненняпт кер|вництва районно] державно! адм1н|страц|!;

|21 вила,' у ме;ках сво|х повноважень накази. орган|товус контол. за тх

виконан!'1м.
Ёакази нормативно-правового хаРак|еру, як! зач]патоть права, свободи 1

законн1 |нтереси щомадян або пцаготь м!жв|домчий характер. п|д,:ягають

державн|й рессщац|! в 9уц!вськоъту м|ськрайонному управл1нн| тостиц|!

{арк|всько| област|;
13) зд|йснтое доб!р калр|в;
14) орган|зовус роботу з п]двищення р|вття профес|йно] коптпетентност|

державних слу;кбовц|в сектору;
15) проводить особистий прийом щомадян з питань' що належать до

повноважень сектору;
! б,; забезлен5с дотри\|ання праш!вниками сек!ор) лравил вн1тр|шньопо

щудового розпорядку та виконавоько| дисциттл|ни;
!7; .:л!йснюг !нш1 ловноваження. витначен| 3аконоу:
18) на пер|од в|дсутност1 зав|дувана сектору його обов'язки виконус

головний спец|ал|ст сектору;
!01 эабе зпен1г ф1 нкш!онування у сек:ор! сисгеми 5 лравл|ння як!с:ю.

3аступник кер!вника апарату'
начальник орган!зац!йного
в!дд!лу апара ц район но|
деря{авно! адп'|н!страц1!

Ря6;н;на 2 55 85

4/- н.п. |цтРиФАновА


