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11ро впровад?кення в д!|о
номенклатури справ апарату та
струкц рних п!лрозл!л !в районно!
дерясавно! адм!н!страц!| що не
ма!оть статусу поридично| особц
на 2014 р!к

Б1дпов|дно до |{равил роботи арх|вних п1дроздй|в орган1в дер>кавно|
влади, м|оцевого самоврядуван}б1, п|дприсмств' установ 1 орган1зац|й,

затверджених наказом ,{ер>кавного ком|тету арх|в|в }кра!ни в1д 16 березня

2001 року 3т[э 16, зареестрованих в \4|н|стерств| тостиц]] 9кра!ни в|д 08 щавня
2001 роь7 за ф 40715598 (1з зм!нами), на п|дстав! р1тлення експертно| ком1с1]

апарату районно| дер>кавно! адм|н|ощац|| в|д 11 с!нття 2014 року (тротокол
!х{э 1), р|птення екопертно-перев|рно| ком!с!! .(ер;кавного арх1ву {арк|всько|
област1 в1д 29 о|нття 2014 року (протокол.}{р 1), кер1'тонись статтями 6, з9 3акону
!ща!ни <[1ро м!сшев! лержавн! адм!н1сраш!|":

1.8вести в д1то з 18 лтотото 2014 року номенклатуру справ апарату та
отрукт}?ним п!дрозд1лам районно{ державно? адм|н|сщац||, що не ма]оть

стацсу }ориди!{нот особи на 2014 р1к.
2. |1рисво!! и так| !ндекси в|лл!лам аларат1 та струк}?ним п!лро;л1лам

районно| дер:кавно| адм|н!страц1!, що не ма]оть статусу ]оридичнот особи:
1 _ Фрган1зац|йний в|дд1л апарац
2 3агальний в|дд|л апарату
3 _ Б1дд|л кадрово| роботи
4 _ €ектор оборонно}, моб1п1зац|йно{, ре)кимно-секретно! роботи та

взаемод1! з правоохоронними органами апарату
5 8|дд1лф|нансово-господарськогозабезпенеттяяапарац
6 _ 1Фридияний в|дд1л аларац
7 _ €ектор конщо.]1}о апарац
8 _ 8|дд|л масових комун|кац1й апщац
9 €ектор1нформац|йно-комп'тотерногозабезпоненняапарату
10 _ Б|дд|л ведення ,{ерт<авного реесщу вибор:-1|в апарац
1 1 _ Фргком|тет з питань орган|зац!! проведення пер![ого туру

Бсеукра!нського коньурсу <1{ращий державний службовець>>

12 _ Адм!н|отратор
13 _ [окументи головного спец|ап1ста з питань запоб|гання |

виявлення корупц|!
14 )/правл1ння економ|чного розвитку ! торг!вл|
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15 ' 81дд1л )китлово-комунального гооподарства та буд|вництва
16 _ Б|дд1л |нфраструктури
!7 _ €ектор цив1льного захисчл
18 - €ектор забезпечення доступу до пубп1нно1 |нформац1|.
3. Ёанальнику за.а]1ьного в1дд!:у апарату раионно1 державно1

адм|н!страц|! [ерман 8.Ф. зд|йснтовати конц)оль за впроваджен|{'{м у
д1поводство номенк.]1атури справ апарату та сщукт}?них п{дрозд1л|в районно|
дерхавно| адм|н|страц!], що не ма}оть стацсу }оридичнот особи на 2014 р|к'

4' 3изна:и таким. що втратило чинн!сгь розлорядженЁш голови районнот
дер;кавно| адм;н|сщац|т в]д 20.|2.2013 )т{э 477 "|{ро впровад:кення в д!ло
зведено| номенклацри справ аларац районно| дер>кавно| адм!н!сраш|}
на 2014 р1к''.

5. 1{онщоль за виконанн'1м розпоряд)кенн'{ пок.]1асти на кер1вника
апарату районно! державнот адм]н1сщац1\ковтун ].то.

|1ерппий заступник голови
райопно| дер:кавпо! адм!н!страц!| .к. вАРя(ш'|нов


