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[1ро внесення зм[н до розпорядження
голови раионно! дерлсавно|
адм!н!страц!! вщ 24 грудня 2012 року
л} 1219 ,,]1ро структуру чугу|всько|
районно| дерл(авно| адм!н1страц1Б

3 мето}о вдоскон€|лення орган|зац|| структури 9угу|всько| районно|
дер)кавно| адм|н|сщац||, в|дпов|дно до !(онститу{|| 9кра[ни, 1{одексу закон|в
про працто }лкра!ни, 3акону )/кра|ни <|{ро державну слу>кбу>>, !казу |{резидента

9кра!ни в|д 28 л}отого 201з року ш 9612013 <|[ро деяк| заходи щодо
оптим|зац|? системи центр€}льних орган|в виконавчо{ влади))' постанови
!{аб|нец й|н|стр|в )/кра|ни в|д |2.0з.2005 }{ъ |79 <|{ро упорядкування
структри а||арыц ценщ€1льних орган|в виконавчо| влади) !х територ|альних
п|дрозд!л|в та м|сцевих дер)кавних адм|н|сщац|й>, керу!очись статтями 5, 6, з9,
47 3акону !кра!ни <|{ро м!сцев| деря<авн| адм|н|сщац||>:

1. Бнести до розпоряд)кення голови районно| дер)кавно] адм|н|сщац|] в1д

24 цулня20|2 року м 1219 к|!ро структуру 9угу|всько| районно| державно|
адм|н|сщац!?> (1з зм|нами, внесеними розпорядт{енням голови районно|
дер)кавно? адм|н|сщац]] в!д 18 лтотого 2013 року ]\ъ 36) так| зм|ни:

1.1. |{ункт 6 розпорядження голови районно| дер)кавно] адм|н1сщаш|| в|л

24 щулня 2012 року ]\9 1219 к|{ро структуру 9угу?всько| районно? дерэкавно|
адм1н|сщац|} викласти у так|й редакц||:

<6. |{ерейменувати:
6.1. }правл|ння економ!ки 9угу!всько| районно| дер)кавно! адм]н1сщац|| в

управл|ння економ|чного розвитку | торг|вл| 9угу!всько| районно| дерэкавно|
адм|н|сщац||.

6.2.Б|дд1л розвитку споживчого ринку та ресстрац|| управл|ння
економ]ки {угу!всько| районно| дер)кавно| адм|н|страц|| у в|дд|л розвитку
спо)кивчого ринку та п|дприемництва управл|ння економ!чного розвитку 1

торг|вл| 9угу!всько| районно| дерхсавно| адм|н|страц||.>
1.2. |1ункт 7.2. розпоряд)кення голови районно| державно| адм|н|сщац|]

в|д 24 грудня 2012 року м |2|9 <|{ро структуру 9угу|всько| районно!
дер)кавно| адм|н|страц|}> виклк)чити.
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1.3. у додатку 1:

а) пункт 4 викласти у так|й редакц1!: к4. Б]дд|л осв|ти 9угу!всько|

районно| державно| адм|н|сщац||>;
б) д''''"""', перел|к структурних п|дрозд|л|в 9угу|всько! районно|

д"р*''"'| адм|н|сщац[]позиц|ето-такого зм|сту: <17. Б|дд|л у справах молод| та

..''р,у 9угу!в сько| районно| державно| адм1н|страц|т).

|.4.у додатку 3:

а) пункт 4 виклаотуту так|й редакц||:
<<4. Б|дд|л осв|ти 9угу!вськот районно{ дерх<авно| адм|н|сщаш|| 4>>

б) доповнити граничну чисельн!сть прац|вник|в апарату та

структурних п|дрозд|л|в (1угу|всько| районно| дер)кавно? адм|н|сщаш|?

позиц|ето такого зм|сц:
<<|7. Б|дд|л у справах молод| та спорту {угу|всько| районно| з>>

дер)кавно| адм]н|сщац||
1.5. у додатку 4 позиц|то к4. Болосенко .}1|д|я 1!1икола!вна - 3аступник

нач€ш1ьника в1дд1лу осв|ти 9угу|всько| районно| дер}{(авно| адм|н|сщац||>

виклточити.
1.6. у додатку 5 виклточити так| позиц||:

<<.[1яхович-3верева нач€ш1ьник в1дд1лу нач€ш1ьник управл|ння осв|ти,

€вген!я Флександр|вна осв|ти 9угу|всько| с|м'|, молод| та спорту

€ухомовська
Флена Б|ктор|вна

9умак
[\ариса Флександр|вна

Ряб|н|на
1нна |у1икола|вна

9ерватток
Андр|й 1ванович

районно|
адм|н|страц|!

головний спец|ал[ст
в!дд|лу осв|ти
9угу|всько| районно|
дерх<авно|
адм|н|сщац||
головний спец|а-гт|ст

в|дд|лу осв|ти
9угу{всько| районно|
дерэкавно[
адм|н|страц||
нач€ш1ьник в|дд!лу у
справах молод| та
спорту 9угу|всько|
районно| дерх<авно|
адм|н|сщац1{

головний спец|а_гт|ст

в|дд|лу у справах
молод| та спорту
9угу|всько| районно|
дерт<авно|
адм|н|страц|{

державно| 9угу|всько] районно1
дер}кавно? адм|н |страц|?

головний спец1ал|ст в|дд|лу
осв|ти управл|ння осв|ти,
с|м'!, молод| та спорту
9угу!всько| районно|
державно| адм]н!страц|?
головний спец|ал|ст в1дд|лу

осв|ти управл|ння осв|ти,
с|м'|, молод| та спорту
{щу!всько| районно!
дер)кавно| адм!н|страц|?
нач€ш1ьник в|дд|лу у справах
с|м'|, молод1 та спорту

управл|ння осв|ти, с|м'|,
молод| та спорту 9угу!всько{

районно| дерхсавно|
адм!н|сщац||
головний спец|ал|ст в|дд1лу у
справах с|м'|, молод| та
спорту управл1ння осв|ти,
с|м'|, молод| та спорту
9угу!всько| районно|
дер)кавно| адм|н|страц|{



!риль
3оя Б|ктор|вна

з

спец|а-гт|ст 1 категор|| спец]ал|от | категор|| в|дд|лу

в|дд!лу у справах у справах с|м'{, молод| та

молод| та спорту спорту управл|ння осв!ти,

9угу{всько| районно| с!м'|, молод| та спорту

дер}1{авнот 9угу}всько| районно|
адм|н|сщац|| дерх{авно| адм|н|страц||>'

2. |1ункт 14 розпорядх(енн" .','", районно| дер}{авно] адм|н|страш|| в|л

24 щулня20|2 ройу ш ]атя к|!ро структуру 9угу|всько| районно| державно!

'д*[й.щац||> 
,"*й'.', у так|й редакц||: <Б|дд|лу кадрово| роботи аларату,

управл|ннто агропромислового розвитку {угу|всько| районно! державно|

адм|н|сщац|! провести в установленому законодавством порядку скорочення

прац|вник|в та забезпечити додер}(ання вимог трудового законодавства при

вй"|л"ненн|, переведенн|, зм|н| |стотних умов прац| прац|вник|в>>'

3. Бизнати таким' що вщатило чинн|сть, розпорядх{ення голови районно|

державно| адм|н|сщац|| в|д 1б ,...'.' 20|з року ]\гр 36 ,,пР9 внесення зм|н до

розпоряд)кення голови районно| дер)|(авно] адм|н|страш|| в\д 24 грудня 20|2

р'*у ]\9 1219 к|{ро .'ру*'уру 9угу|всько| районно| державно| адм|н|страц||>'

4. |{онтроль за виконанням розпорядження покласти на кер!вника аларату

9угу|в сько| р ай онн о| дерхсавн о] адм|н |стр ац|| 1{овту" 
.1. 

}о .

л/
|олова районно| дерлсавно! / ,/адм!н!страш!! -%{ в'в' лоБоичвнко

ус// /


