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Б!дпов|дно до статей 6, 10,40,44 3акону 9кра!ни <||ро м|сцев1 державн|
адм|н|сщац|!)>:

1. Бнести зм!ни до розпорядження голови районно! дерх<авно|
адм|н|сщац1! в|д |7.07.20|3 }:{'э 220 <||ро розпод1л обов'язк!в>>:

1.1. [|ункт 1.1. п|сля словоспол)д{елня (<несе в|дпов|дальн!сть за
виконання покладених на районну державну адм1н1сщац|то завдань ! за
зд|йсненням не}о сво!х повновах(ень) доповнити словосполу{енням
<в|дпов!дно до 1(онстицц!| }кра!ни, 3акону )['кра!ни <|{ро м1сцев| державн|
адм|н|ощац!!>>, !нтпих закон|в 9кра!ни, у то}"у числ| забезпечуе виконання в
межах 9уц|вського району |(онституш||, закон|в 9ща|ни, акт|в |[резидента
}кра!ни, (аб1нец й!н!сщ!в 9кра|ни, |нтших ценщш1ьних орган!в виконавчо{
влади>.

1.2. |1ункт 1.3. п|сля словосполг{ення <(затверд'(уе 1птатн| розписи
апарату та сщуктРних п|дрозд|л|в районно| державно| адм|н1сщац||>
доповнити словоопощ/ченням (затверджус поло)кення пРо апарат районно|
державно| адм|н|ощац!! та положенн'т про !'1 ощуктурн| п|дрозд!ли>.

1.3. ||ункт 1.9. викласти в так1й редакц!| <3д|йснтое з€1ходи, пов'язан| з
моб|л|зац|йно:о п1дготовкото, цив1льним захиотом та територ|альното
обороноло>.

|.4' |1ункт 1.11. п1оля словоопо'тг{ення <кер1вник!в сщуктРних
п1дрозд|л|в районно! дер>кавно| адм|н1ощац1! та !х засцпник!в>> доповнити
словоопощд|енням (погоджуе у вст€!новлет1ому порядку призначення на посади
та зв|льнення з посад кер|вник|в не п|дпорядкованих п|дприсмств, уотанов та
орган1зац|й, що н€1лежать до сфери управл|ння орган|в виконавно| влади
вищого р|вня, щ|м кер|вник!в установ' п1дприемств, | орган|зац1й 3бройних
(ил та |нтцих в|йськових формувань !ща|ни, \4|н1сте!ства внутр|п:н1х справ
9ща|ни>;

1.5. ||ункт 1.14. п1оля слова <<адм1н|сщац1}> доповнити оловосполг{енн'тм
(та надас обов'язков| для виконан1{'! дорг{енн');

1.6. |!ункт 1.21. викласти в нов|й редакц1] <3д|йснтое |нтш| повноваження,
передбавен1 актами чинного законодавства д]\я м|сцевих державних
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адм|н|страц|й>;
1.7. |{ункти 1.19. та !.20. о6'еднати та викласти в нов|й Редакц|] <|1ункт

1 . 19. 1{оординуе в мет(ах сво!х повнова>кень д!яльн1сть 9уц!вського управл1ння
,{ержавно| казначейоько| €тужби 9ща!ни {арк|всько| област! [1/.ф{€} у
)(арк|вськ|й област|, 9уц|воько| м|храйонно| державно| ф1нансово| 1нопекц|] в
[арк1вськ|й област|, районного в1ддФ з оболуговування 9уц!вського та
|!ечен|зького район|в гу мвс !кра|ни в {арк1вськ|й област|, в|дд|лу в
м. 9уцев1 €лух<би безпеки }ща!ни в )(арк|вськ|й област!, п!дрозд!л|в 3бройних
€ил )|'кра!ни, 9уц|воько| об'еднано] державно| податково| 1нспекц|] [оловного
управл|ння &1|ндоход!в у )(арк|вськ|й област1, т{уц{всько! м1хсрайонно!
прокуратури [арк1воько| област!.

! зв'язку з цим пункти \.21,-|.24' вва)кати в|дпов!дно пунктами
1.20.-1.23.;

1.8. 9 гунктах 2.3., з.з.' 4.з. абзаци | та 2 викласти в нов|й редакц||
<3абезпенуе в межах пов}{оважень взаемод1то районно! дер:кавно! адм|н!сщац||
з м!н|отерствами, 1нтпими центальними органами виконавчо] владю>. [аким
чином вважати назви орган|в виконавчо| влади в родовотт{у в1дм1нку.

1.9. )/ гунктах 2'4., з.4., 4.4. абзаци 7 та 2 вуткласти в нов1й редакц1!
<3абезпетуе координат{|то головото районно! дерхавно| адм|н|сщац|{ д1яльноот|
територ|альних орган!в м!н!стерств та |нптих ценщ€1льних орган|в виконавчо]
влад|т' а також взасмод!то з територ|альними органами |нтших деРхавних
орган!в, у тому числ| територ|€шьних орган1в нац|ональних ком!с|й
(орган|в дерх(авного рецлтованн'{ у в|дпов1дних сферах)>.

1.10. у розд|ли 2., з., 4. до6авити пу}{кти 2.6., з.6.,4.6. такого зм|оту:
<Бзаемод!е з державними' комун€1льними п1дприемств€1ми' установ€1ми та
орган|зац|ями' а т{1кож 1нтцими п!дприемствами, установами та орган|зац1ями
незалежно в|д форм власност1 | п1дпорядчвання' у тому ниол| з вищими
навч€1льними зак.'|адами та науковими установами, як1 зд|йснтототь свото

д|яльн1сть з питань' указа|{их у пунктах 2.|., з.\., 4.|.

| олова районно[ дерясавно1[
адм!н!страц!|


