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1{ер1тонись статтями 5,6,39 3акону !кра!ни <|1ро м1сцев! державн!
адм1н1страц|}>, в|дпов|дно до поотанов (аб|нету &1|н[сц|в 9кра!ни
в1д 18.04.2012 }1! 606 <11ро затвердт{ення рекомендац|йних перел|к!в

сщ)'кт}?них п|дрозд|л1в обласно|, 1(и!всько| та €евастопольсько! м|сько|,

районно!, районно! в мм. 1{иев! та €евастопол! дер)кавних адм!н1сщац|б> та
ъ|д 26.09.2012 !т[э 887 <||ро затвердх<ення 1ипового положення про срукцрний
п1дрозд|л м1сцево] державно| адм1н|страц1!>, наказу й|н|стерства рег!онального
розвитку' буА1внит{тва та житлово-комунального господарства !ща|ни
ь\д 26.\\'20|2 }хгэ 587 <[{ро затверд}{ення йетодичних рекомендац|й з

розроблення положень про структ1рн1 п|дрозд1ли м1стобуАувантля та
арх1тектури м|сцевих державних адм1н|сщац!й>, розпорядхення голови

районно! дерх<авно| адм1н|страц|! в[д 30.05.2014 )'{э 252 <|1ро затвердження
сщщтури та щанинно| чисельност] прац!вник|в стукт}?них п|дрозл!л{в

чуфвськот районно| дерх<авно| адм|н|сщаш|б, Регламенту 9угу!всько!

районно| дертсавно! адм!н!сщац|[, затверд)кеного Розпорядженням голови

районно| дерх{авно] адм|н|сщац|! в\д 20.02.2012 }'[р 141' Ёастанови з якост[

рйонно| Аержавно| адм!н1сщаш!|, затверджешот розпорядженн'1м голови

районно| дерт<авно| адм|н|сщац|1 в1д 01.06.2009 3т{р 354:
1. 3атверАити положвнн'| тРо свктоР м]стоБуд}ъАнн'1 ]

АРх1твктуР|1 чутуьськот РАйон!]от шРжАвнот Адмтн{стРАщт
1в нов!й релакл|!)' що дода€ться.

2. Ризнати таким, що втратило чинн|сть' розпорядження го]1ови

рйонно! державно| адм1н!страц!| в1д 10.04.2013 ш9 110 (про затвердхен}{'{

г|оло}@нн'1 1Ро свктоР м1стоБуд}ъАн}#1 1 АРх1твктуРи
фгу_й!йо рйоггло[йЁ}авнот Ад^н|(трдцпт'.

Ад4]н|стРАц|| (в нов1й редакц1])

3асцгпник голови районно!
дерясавно| адм!н!страш!!

22'--=4 в.в.коРостшльов
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положвння
пРо сп,ктоР м|стоБуд}ъАння ! АРх|твктуРи

ч}ту1всько1 РАйонно1 дшгждвно| АдмгшстРАцп
(в пов|й редакц[$

1. свктоР м1стоБуд}вАн}'{ 1 АРк1вкт}?и !штувськот
РАйо}++{о] .щкАвно1 Адд{стРАц!1 (дл| - секгор) утвор1оеться голово}о

рйо}тно1 дф]кавно! а4\.{;йсфац|1, входить до г1 окл4ду 1 в мехсах рйону
забезпече впл<онання пок.'{адених на шей йдроздй зазда*:ь'

€ектор пфв!шпй { п{щонгро.ть:лд1 голов{ рйол*ло| дер{йвнот адг!н!сщац;|

утщавл;л*по йстобудъаття ] щх!тетсгри обпасно] дФ'(шяо| аштйсщщ|] т3

безпосерешъо п!.шлоряшовусгься пФ]пому засгу|пп{шсу го]тови рйо!+{о1 дФ).€внот
адтлнсщац1!:

2. €ектор зд{йс*пое керйлппшво у сфр| йстобущъш*+я | щЁтекцрп, несе

в{дпов1дальйсть за г' розвггок.
3. €остщ у свой д1яъносг! кФус]ъся (онсптгуд!со 9ща!!:лд законалт'т

уща[{}щ акга!д.! ||резидеттга укра1|1щ 1&бйец мй!сщй уща1[1о1 }иказа]|д,

1т{й1сгерства рег!онального розвгтц, булБтпптгва та х|тттлово'-ком1++шгьного

гооподарства !ща1+ш. 1:лло< щганБ вш(о1!авчо1 нцшт вгапого р1вн*

рФпорц.Фке1]|]ями готБ обласно| та рйош{о! дф)с1вн}о( адл|йсрадй }икаими
|{а!и]ьника рравл[:л:я йсгбущватш та Фх1тек_ц?и об.гисно[ д€ржавно1

ащтБсгра:1| Рег:иметпом чуц11вськот ра]ък]о1 дФя{авно'[ аш'н;стр8цц г{асгал*восо

з яФсг! рйош{от дФ'вв1{от ащ.л1н|сграц!! а таколс щлтл |1ололсетплятл.

4. з мето1о колег1апьного та щофес!йного розгляду м1стобул!втпо< та
арх1текгуртпо< рйет:ь при секгор| у в!дпов1дност! до 1тдлового положешя що
арх1текгрно-м|стобуАБн| ра$1, затвердкеного н:|к({'ом 1т{й|стерства

рег!онального розвитку' бупвгпп{гва та )китлово _ ком}'н(шьного господарства
]{'кра1!*т вй 0? липт:я 2011 року .].[р 108 та заре€строваного у \'|{н!стерств!
|ост'п{1! уФа!ни 22 лтлтття 2011 року за $р 903/19641' 1пворхосгься
арх|тектрно-м!огобудьна рада як дорадч'й орган' що д1е на щомадоьшо<
засадах.

5. Фсновтпддт завдш*лятда с€ктору е:

забвпече*я реагъат!т пол{тлтс-л у фф йстбущъаля та

4х!тепсцрщ розвигку та п!дгримюа !вдшфаъного будбллтгцва тта т9итщ1| рйону;
а:ат!з сгшу йсгбущвшття тп тр:тгщ11 рйону, оргшл|задй роороь:е:лщ

проведен}{я експ€рти}и 1 забезпечетт+я з:]твФдл€н!|'! в уотаноы!еному поряду
гег:Фазътто< тьтанБ насотетпос гщткгй та !тпло? йсгобул!вно? до:9менгац!{;

кощшптшлй л!япьносг1 чб'осг1в йсгбудъ:1н|]я щодо комплексног0 рФвиг19
терлтгщ1й збуАови тиселетлок тщ{сгь !{а тщитор1| райну, тюп!гшетпля 1х

4х[текцрного вггляц;



з

забвпечет*:я додерлед*тя за:<онодавсгва у фер1 йстбущвал**я та Фх;текцрщ
дерк{в}ппп( стацФг{ц нщм { щав:тц рйонапьтпо< травтшг забудови }'асе]1е|{ш(

пу[псгь, затвФдкенот йсгбул1вно1 доцъ,|енгац|!, здйснет*тя конгро,то за [\
рапъац1со;

в м9{€х ово|х повнов(0|€нь охор1{ц контро'|1о з1! викФист{|н!]ям
тим'яток 4х!те:чри ! йстбущвал*щ тила{ов&]ирков!'! ]ирков|о( та ]сгФитпло-

ц:ътр**т:< .гта1щпафй.
6. €ектор, в!щтов{дто до в|вн{цених га|ту]ев!'( повновФкень' в:псощс так1

з(шдання:
1) забезпенус пфотовч р!ше;ъ щодо !1л:птування терттгор|й на

рейонатьному (схема |тла|ова,1ня тер|{гор;! рйону) та м1сцевоплу р{вня<;
2) забезпекус внесення пропозтщ!й шоло розроблеяня, коригран}'1

показник|в 1 затвщ.щ'(ення схеми !тл{1!ува}*{я територ;! району;
3) забезпе.туе п1дготовку щопозиц!й до щограм соФального-

економ1щлого розвитку району ! пода}*{я !* н{! р0зг;шд до райо}*{о| дер)кавно!
адтл1йстряц! |;

4-1 забезпеяусзл|йснегс:я мон!ториггу:
реат1за4|! схеми гьтанув{1н!{'{ тер;{гор'т рйощ;
ст:шту розроблетптя, оновлен!{'{ м|сгобул{вно! доку*етггац1! на

рег1онштьнопту та м1сцевопту р!вт:ях (схема ]ш|{|нрання тер:тгор1| рйону,
генерьтьн| {1лани населен!о( ттулстй, гшани зо!цъання терттгор1й, дегальн|
плани терттгорй);

забулови та {лп::ого використш*ля тер:тгор!й;
5) сщияе рзроблек*о, прведеннк) €ксперт!43и м{сгобуд!вно{

лочмегпаш!! населених щглкг{в:
6) вноспгь щопозиц|! виконавчим орга*лам м1сцевого с1!мовряд)в11нн'1

щодо необх{д;ост| розроблегпля. внесення змй до генеральгшх план!в
населетпо< ттглсгй рйощ, 1:::по! м1стобуд1вно1 дочметпац1!;

7) сщияс органам м1сцевого самоврядування у вир1тпе+пт1 глтгатъ

софшьно-економ{вного розвитку в!дпов!дно] тер|{гор1! у ме}(ах сво!х
повнова{(ень;

8) забезпекус коЁгро.,1ь в уст{|новленому порялку л1яльност! врпсонав.по<

оргш;!в с1;ьськло<' селиш!['и& м;ськ'о( рад з !]итань делегов11них |ювнов{шкень'
передбанегтих п!дщтпстом <б> часг:д:и перппо| стагг! 31 3акону )/ча!_тпт <|{ро

м[сшеве самоврящва+::я в !щай>:
9) забезпенуе п!дготовку щопозип1й щодо 

' 
вст.1новле!п]я ре)киму

забулови тер:тгорй, в!8начених д'тя м1стобулБнто< пощсб, за мФками
населетпо< пулпсгй;

10) забезпепуе у межах компетеш]|! на п!дотав| щоекгтпо< рйегь
м{сгобуд|вно{ докумегтац]| рег1онального р!вня, прт#л:яггя раот{ у п{дготовш1
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пропозиц1й щодо удосконален}'я ад\,||н[9фат|вно-теригор!а.'Бного устрок)
райощ;

! !) забезпечус коФд!.|ящ;}о д!я.,ьвост!:
суб'екг1в м1стобулува+птя щодо комт1л€коного розвггц тщггор1й,

забуАови населеппсх гтулсгБ на теригор1! рйону, пол{птпелтття [х щх!текц.1лного
вигляд/, зберел<ет*ля щад{|1йного харак]Фу середов]ща ! обелстй
арх{текгрно! та м|сгобудБно! спадшцппт;

п|.щлриемсгв, установ та оргшт|зшлй, -л<] в:лсотт}'тоть роботщ на'да:оть
пос,тги у сфер{ йстобулра+шя та арх|текгури:

12) н4дас м|стобудйн1 рлови та обмет<енття забулови земе,:ъно! д!,тялши;
13) забезпенуе надат;я буд1ве;ьного паспорц забудови земе]ьнот

д1ляттл<и|

14) надас прпозиц{| органам м|сцевого о(1моврядрання щодо
розроблет*+я комт1пексн!п схем розмфеллля тим!{асов|о( споруд д'{я

щовадкення п1'щрисмниг.рко1 д!я,ъност! на теригор!т населенгок щ+кйв
райо}у;

15) забезпетус оформлення паопорц пр:ш'язки тш{чаоовот споруди ш|я
фовадкен}1я пйщисмни:ъко| д{яльност!:

16) надас пропоз!.п{!! щодо присвоен}!'1 органами м1сцевого
самоврядран]{'{ пошговпок ащ;ес об'скгам м1стобудрання;

17) забезпенуе ведет+ля м|стобуд1вного кадастру на тщкгор|! рйону;
18) сприяс створенн!о та ояовленн!о кащощаф{яяо! осяови територ1!

област1;
19) забезпетуе виконання роб!т з укомт:лелсцъшня" збер{гатлтля, облф та

використ:!}'|'| щх1вгпо< докумеллтй, м1стобулйно! докуме|{та|{;!, топощафо
геодезин:т:лк матер|алБ;

20) забезпетус спБща:до з органами дер)кавного арх!тектщно-
буА|везьного ко[|тролк) з ттитань с{1мо(|инно збуловагтих об'скг1в
м1стобудратптя;

21) йфортшус населення що 1тпани розмфе;т+я на тер1пор|1 райощ
найва:с,тив|лттих м{стобудйлпо<, промислов!'! енергет|т!н!'( { щанспощтпо<
коплллексБ;

22) оргш:1зуе щоведення в установлено!ду порялч арх!текг}рн|о( та
м!стобуд!втпо< котп9рсБ;

23) забезпенус сприяння дйльност! йсцевих оргш{зщй творшл< спйок
у сфер1 м1стобулратпля та арх1текгри;

24) забезпетуе зд|йснегтня заходй щодо затлоб!гатйя 1 щотид1! корупФ|;
25) ощатровуе затлити ! звернення народпо( легтщат|в !ща!тпт та

детт}татй в!дтов!длтл< йсцевих рад;
26) забезпеяус у ме]ках сво|х повновакелть реал1зацй дер)кавно!

пол!т:жи сгосовно захисту 1нформа1[| з обмеженлпл дост)пом;
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2?) забезпетуе вико}{:!нн'{ та мон|тор:аг прцео{в сисгеми управ,т1:лтя йспо'
розроблегптс сектщощ в|дгов1дто до стаддФгБ {5Ф 9ф1-2ф9;

28) забсзпеэус досгуп до публ!*п:о! *нФрма:л!!, розпорядп':ком якот я|{ €;
29) забезпевуе захиот персон{1пьних дан]'(;
30) забезпеяус у межах ово|х повнова)кень виконан1{'! з(вдань

мобй1зац[йто| п1'щотовк:1 :1ив1льного з:жисту населен1]'!, дотим{1нг!'; вимог
законодавства з охоротпт щ;ац1, пот<ежно| безпеки;

31) забезпенус виконан}{'| {гтппо< фулп<фй у сфер{ м|стобулран::я та
арх!текгури, вхвначен]л( законод:вчими та нормативно-щавовими {1кт!}ми]

32) здйстпос !лш|, передбанен! 3аконом укра1пп{ (про рецл|ован|{'!
м!стобул{вно} л!яльностБ повновах<ен*л.

7' €остор для зд|йснетяя пов!{ова]к€нь та виконання завдаяь' що
вхвнане#, ма€ щаво:

одер)к]вати в установленому законод.вством поря.щу вф !нштос

сгруктш!{о( пйрозд!л1в райо|{нот дФ)кавно! ащд1н1страц1|' органБ м!сцевого
с!1моврядуванн,{, п1дщиемств, уст11нов та оргшт1зац!й незапе)кно в|д форттпл
власчоот! та ]* посадов|'( ос|б |нформщй, докр{е[тти 1 матщ!ати, необх|дт|
д.|я викон:1ння пок.'!адених на нього завд:1нь;

вносити в уст:!новлено}дду поряду щопоз|п{!1 щодо удосконатет:ття
роботи райотллот дФжавнот ацм!н1отрац!! у гапр| м{стобудъатпля та
арх1текгри;

користРатись в уотаяовленому поряду |нформщ|йтлпти базами оргш{в
виконавчот влади, системами зв'язц 1 коптулл|кац1й та 1тш:ддл техя1чпптли

засобами;
з!шг|ати до вик0нан|{я о;9емих роб!1 утаст! у втввел+л1 ощепло< тптгать

спец1ал!сйв, фах|вц!в {тш:о< отрукцр|{о( п!дроздй{в районно1 державно|
4дм1н|сщац11, п|длриемств, уст(1нов та оргш:|зацй (за погодхсен::ям з 1х

керБ:лп<алла), щедставнтт<!в ромадськлп< об'сдла:ъ (за згодото);
ск.'1икати в установленому поряд9 яаради, щоводити сем!нари та

конференц|| з глггатъ, що нале)кать до тх комп9тенц|т;
тюдаваш в|дюв1дпптл орга|!ам виконавчот в'|ад{ тропо6иц1| щодо з}'!1инент{я

топощфо-геодвтттпо< та 1тлен9нотеолог{н:лп робц я6 вико}уоться з
пор)'1пе1!!'я|{ дФ)|(!внто< сганлщгв. нщм ! щавгтл:

вносгтги прпозшл!!' щодо вдоско}!алення с:.':свпо: ущавт!для п<|спо та мегодлс
гроцес{в сектору та 1*плпо< сщук:1рно< п|щшд!лБ рйотптот дФ}сшнот ащ|{|н;сфа{|т
в1дтов1дто до сгаццщгй 15о ф01-2ш9.

8. €ектор в установленому законодавотвом цоряд(у та у ме]ках
повнова)кень взасмод1е з |ттшпли сгрукгш}д.|ми пфозлйа:тлл, апаратом

районно| дер)кавно1 алтл{н!сщш1!, органами йсцевого оамовряд}ъ|шп{я,
терптгор1аънлпти орга1{{!ми м{н{стерств, |тдлш:с< це:ггральтло< орга:тБ в;жонавно!
влад4 а тако)!( п|.щ|рисмствами, устаяовами та орган!зац!ями з мето!о отворенн'|



6

Р{ов для провадкення послиовно! та Ргодкенот д1яльност| щодо строк!в.
пер;од{ш{осЁ одер)кання | передая! йформш:1ь необх|'щто| для напо{шого
вико''&л{я пок.]|адених па иьо!1, завдаъ та зд[йсттетп*я заппа:ловагт*о< заход!в'

9. Ёа посади щацьшпп& секгору щиз|]ат(!!оться фомадяни укра!'ни' яг.1

ма:оть в{дпов|дгу освф 1 профес|||ну пфотовку, волод{лоть дер;кавною мово|о,

рег|ональтпшти мовами або мовами мен!11ин в обсша& достап+й д{я вико|1!|н!{]{

сщокбових обов'вкБ в1дпов!дто до вимог сгатг| 11 3акону 9кра|}пл <0ро
засади державнот мовно{ пол|тлл<ю>.

10. ёекгор ояо;пос зав!драя,
перед головою рйогшо[ державно1
сектор завдань.

який несе персон!!ьщ в!'щлов1дапьйоть

адм1н!страц!! за викоп11ння покпаден!'( на

3ав!двая секгору йстобушрання { арх(тектри райоппо! дер]кшнот
адм|я|страд!], го.гювг*т|{ арх1тектор райощ (лап! - зав1драп секгору)

щ!вначаеться на посаду 1 зв1ль;гясться з посади голово}о районнот дер)казно|
адм!н1страц]т зг1дло !з законодавством пщ дФжавщ слулсбу за логодке*п*п; 1з

засгугп{п(ом тодови об,паслто! дф)кав|{от ащл!н1сгрФт та }{!ч|]|ьником ущавл!пля
'йстбущъа+:я та щх1текцри обласнот деркавно! ащлысщад;т в установленому
з.конодавотвом порядц.

3авфван оекгору в|дпов!'што до статг1 14 закону укра!цп'! (про
арх|текгрщ д!я.:ьн!сгь> за посадою € головним арх!текгором райощ, а тако)к
голового арх!текгрно-йстобул|вно| рали'

11. 3ав1цвая сектщу, толо*т*й арх!тектор рйо;у:
здйсьпос кер!втпопво сектором- несе персона',ъц в!длов{дальйсть за

орган!зашй та резу.]|ьтати його д!я,ъност1, сприя€ створенн}о нап€)кн|о( Р;ов
пра:1| у пфоздй1;

подае на затвердкення голов! рйо|{но! державнот а'щл{йсщац1|

положен1],{ що сектор;
затверд)куе посадов| !нсщукп|1| щац{вш{к1в сектору та розпоА1ляс

обов'язки м!:к тппли;
тгпанус робоц сектору' вносить щопозш{! щодо формува+п:я планБ

роботи рйохтно! деря<авно! адь*1йсграш{!;

в:*сдвас заход|в до удоокон{ш!ен|]'{ орган1зац|| та п|дв:шелпля ефективност!

робоги секгору;
звФ€ перед голово|о райош{от дФ)кавно! ддай!счш:!1 про викон:!ння

покпаден!'( на сектор завдань та затверд:сет::т< тшлшлБ роботи;
може входтги до складу колег11 рйо|шо] дер)кавво! а,щ{й1сщац!т;
вносить щопозиц{! щодо розглялу на зас1да*+люк колег1! тптгатъ, що

нашежать до компегенц1! секгору, та розробляс щоекти в1дпов1дтих рйетъ:
мо:ке брати 1эасть у заойа*лтях орган|в м!сцевого самоврящвш{!'я;
предст1в.'1я€ |ттгереси секгору у взасмов1дносинах з !тш;тами сгр1тсгртппли

пфозд1лами рйо}*{от державнот адм|Ёсцап|!' з орг{|нами влади вга;{ого рБяя,
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орг(|н:!ми м!сцевого с!1моврядРан!''{, п1.щрисмствами' уотановами та
орган;зац1-я\.{и - за дору{енням кер!вшщгва райо1{нот дер)кавно1 адм|н1страц1!;

вш1а€ у мФ!(21х сво!х повновФкень накази, оргакьов}с ко}про',|ь ]а 1х

виконанням.
Ёакази норматтвно-щ'шового харакгеру' як! зачйа:оть права' овобода |

закогпт! |нтереси томадя{ або маоть м!яойомчий характер. п[д,шгаю1 ь

дертсавн|й рессщаф! в тер*тгор!апьтлтх орга:ах й1н|стерства *остиш|| 9кра{ни;
подае на затвердже:*тя голов| рйонно1 дер)кавно! адмй1сщац1! проекги

ко|цторису та |лтатного розт]ису секгору в меж1}х в!вначено! гран'{*{о!
нисельност{ та фонлу отшати прат1 його працБтплкй;

здйстпос доб{р кадр{в;
орган!зовус робоц з п{двтлцетпя р1в!'я профео!йно] компететттност|

дер;кавнло< сл1т<бовцБ секгору;
подас голов| районно! деря(авнот а.ць.|1йстрац!! щопоз:л11| щодо:
1) щттнаяет+ля на посад/ та зв{,чънетд'тя з посади у порядц'

передбаяеному законодавотвом про дФ)кавну слубу, дф)кав!'их слулсбовфв
сектору, щиовосн!|я !м ршгь дфжавн|л( сщэкбовфв, й заохочетпля та
прит'гнен!б{ до д{стцпьт1нарно! в!дтговйальност! ;

2) щийгтяття на роботу та зв|,тьнетт*тя з роботи у поряду' передбаяеноплу
з(шонодавством про пра:цо' щашв}лас1в сектору' як1 не € дф)к!вними
слухсбовтими, тх заохочен!]я та щитягнек$ до листипл1нарно!
в1'щ:ов!датьност|;

провод{гь оообистий щийом щомалян з !1итань, що налехать до
повнова1)кень сектору;

забезпезус дотримання праш1вгоа<ами сектору пр(шил вътут;:!тшнього

тудового розпорядку та виконавсько] д{с!ипл|}п{;
здйолос в сектор1 конгр:ь за забезпечетп+ятл футлс1;ощвалщ в:тсона+птят': 1

щоцесБ систег"пт рравл!тлтя -шс[спо' рзроблетпо* в1.щгов1дло до
сталцФтй 15о 9ш1-2ш9' у рш1 тшгрби забезпеиуе внесетшя змй до доч}.|ентацп
сисв'тд? уравл1тд-ля яс|спо. шо сгосусться л{я,ъносг! секгщу:

забезтлеяус 1ълови .пля ефкпвно| роботи щовновакенок) з системи )т:рав.ттшптя

я<!сг:о в сектщ1;
спр|-]яс прведеннк) н{глядов!о( щд{пв у сект0р1 в'.щ!ов1д{о до ста|{дарг'в

БФф01-20Ф;
здйст*ос |тпп| повнов!}кення, в:вначен1 законатчпл 9ща1}ли'
12. Ёакази зав1драва сектору, що суперечать конс'ггцц1| ущат!п{ та

законам !ща!{тпа, акгам |{резиде|{та укратш.!, 1&бйегу й!н1сщ1в укрф'|пц
м1н1стерств та !тшло< центрапьн'о( органБ в:л<онавнот влад', мо:куть бщи
скасован{ голово!о районно| дщх<авно! адм!йсщшт!! та начшьником ущаьт!ш{я
йсгбудувшптя та щх!текцри бласно! дФя(авно! ад';йсграц!].
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13. [ралляну штсе:ъйсгь, фонд
ви-значас голова рйогп:о| державно|
бтодхет:пос пртвтлапетъ.

14. 111таттпй роз']ис та кошторис секгору затвердкус голова районно!
державно1 алм1н|сщаш![ за щопоз*ш'1ями зав|лрана секгору в1дпов!ш:о до
|{орядку скпадш]!1& розгляду, затвфдкен|{'{ та основн!'( вимог до викон'!ння
копггорис|в бгодкетнго< установ' затвердкених постаново!о !{аб!нету й1йсщ!в
!ща!ни в1д 28 .тпотого 2002 року 1',1! 228'

15. €ектор, як юриди!{на особа публ1*того щ1ш4 ма€ петатку [з

зобра:кенням ,{ржавного [ ерба !ща|ни та сво1м найменуватп:-ятд, власн|
блатп<тл.

ч

|{ер!внпк апарац районно|
державно[ алм!п!страп![

старуоьов 2 з5 з8

о|ш1ати пращ пра]]]вник1в сектору
аши1н!сцаш| у межах в{дпов!дгтих

[.к). ковт}1н


