
1гугу|вськА рдйоннд дшРкАвнА Адм!н!стРА!ця
хАРк1всько! оБлАст!
РозпоРяд)!(ш'ння

{уц1ъ !{р /7'/

про внес€пця зм!н до пштатного розпцсу
вйд!лу екопом!чцого розвитку !

торг!вл! 9угу1всько[ районно!
дерлсавно! адм!п!страц!!

81дпов!дно до 1(онституд|] 9ща1ъи, кодексу закон|в про прапхо !кра!ни,
постанови }&б|нету й1н1сщ1в !ща!ни в1д \2 6ерезня .2005 року 3'|э 179 <||р-о

}.г|орядч/вання сщуктРи апарац ценщ:1льних орган1в виконавчо1 влади' 1х

територ|а.гльних пфозд|л1в та м1сцевих дер)к:1вних адм1н1стРац!й> (!з зм|нами),

пост:1нови 1{аб|нец й[н1сщ!в }кра!ни вй 09 березня .2006.року 
!т[о 268 <|1ро

упоРядкування стукцри та умов оплати прац1 прац!вник1в 11парат орг:!н1в

виконавчот влади, орган1в прокурац?и' суА|в та 1нтпих орган|в> (з| зм|нами),
кер},1очись статтями 6, 39 3акону укра!ъи (про м|сшев1 державн!
адм|н|сщац|!>:

1.8нести до 1пптатного розпису в!дд[,ц економ|чного розвитку 1 торг[вл1

{угу!воько{ рйонно| державно| адм[н|сщал1! так! зм1ни:

1.1. 8ивести з! !пптатного розпиоу в1дд1лу економ|зного розвитку 1 торг!вл|

9угу!всько! районнот деря<авно| адм|н|срап1! посаду спец!ал1ста [ категор[!
в|ддйу економ1.птого розвитку ! торг|вл| чугутвськот районно| деР)|€внот
адм!н1отрац1?.

1.2. 8вестт до 1]]татного розпиоу в|дд1лу економ1чного розвитку 1 торг!вл1

9угу|всько| районнот Аержавно| адм|н|сщап1| пооащ. головного спец]а.тл!ста

в1дд1лу економ|.тяого розвитку | торг1вл1 9угу!всько| районно| державно|
адм1н1сщац|!.

2. 81дд|:у ф1налсово-господарського забезпечення апарату 9щу!всько1

рйоннот державно1 адм|н1стац1! ({ща 1т4.Ё.) сп|льно з в|дд|лом економ!чного

розвитку | торг1вл1 !{уц!всько{ районнот лержавно| адмь!страц|т
(8олоцкова 8.й.), вйповйно до цього розпорядл(енн я, до |7.04.20|5 розробити
та надати на затвфд)кення голов| 9уц!всько| рйонно! лертсазно| адм1н1срал||
!птатний розпис в|дд!лу економ1чного розвитку 1 торг1вл| 9уц!всько! районно!
дерхсавно{ адм!н|сщал1!.

3. Б!дд|лу економ|чного розвитку | торг|вл| '1{1ту!всько! районно!
державно! адм|н|срад;т (волоцкова 8.й.) ло '!,7.04.20-|'5 

розробити та налати ло
в1дд!лу кадрово| роботи апарац районнот дерхавнот адм!н|срац|! посадову
|нсщуцп|то головного спец1а.тг!ста в1ддйу економ|яного розвитч ! торг!вл[

чугу]ъськот районно! дер:кавно! адм|н|сщал|{.



2

4.3м|ни, вказан1 у п1тткт| 1 цього розпорядкення, вводяться в д|о
окремим розпорядженням голови 9уц]всько! районно! дерт<авно{ адм!н|страц|!'

5. |(онроль за виконалням цього розпорядхенн'1 по|(,1асти на кер|вника

апарату 9уу!воько! районно! деря<авно| адм|н|сщал|! (овтун 1.}0.

|олова райопно1 дер?кавно!
адм|н!страц!| €.о. коРол|ок


