
!шту|вськА РАйоцнА дш,Рт(АвнА Адм|н!стРАц!'1
хАРк!всько| оБлАст|
РозпоРяд}кшння

9уц!ъ !.& /2

|1ро внесення зм!н до розпоряд|{ецця
головш раиоццо! деря(авно|
адм!н!страц!1 в!д 30 травня 2014 року
}|'э 252 <41ро затверд?кення струкцри
та гранинно! чисельност! прац!впшк|в
структуршцх п!дрозд!л1в 9угу!всько!
районпо1 деря{авно1 адм!п!страц|Б>

3 метото вдоскон:}лення орган|зац1| струкц?и 9угу|всько| районно|
дерт<авно| адм|н1страц!!, в[дпов1дно до (онотиту1!! 9кра!ни, 1{одексу закон1в
про пра!_цо !кра!ни, 3акону !кра!ни <|1ро дерх<авну слухсбу>, поотанов
1{аб|нету й|н|стр!в 9кра!ни в1д 12 6ерезня 2005 року ,]ч9 179 (про
упорядкування структури апарац центральних орган!в виконавчо] влади. ]х
територ!а.гтьних п|дрозд|л!в та м[сцевих державних адм1н|отрап1й> (|з зм|нами),
вй 18 кв|тня 2012 року 3{э 606 <|{ро затвердх(ення рекомендац1йних перел|к|в
сщуктурних п1дрозд|л[в обласно|, 1{и]всько| та €евастопольсько! м|сько!,

районно!, районно! в мм. (исв1 та €евастопол1 державних адм|н1страц|й>
(1з зм1нами), в|д 25 березня 2014 року.}.|э 91 <<.{еяк| питанття д|ялъност! м1сцевих

деРт(авних адм1н1сщап1й> та в|д 01 6ерозня 20|4 року }[э 65 <<[1ро економ|то

державних коплт|в та недопущення втрат бходэкец>> (1з зм|нами),

розпорядження голови {арк!всько! обласнот державно| адм!н1сщац|!
в!д 16 щавня 20!4 року !х[о 196 <|{ро затвердх{ення гранично] чисельност|
прац1вник1в структурних п[дрозд1л|в [арк1всько| обласно] державно|
адм|н|страц1! та районних державних адм|н|страц|й>, кер}'1очись статтями
5, 6, з9, 44,47 3акону }ща!ни <|!ро м|сцев1 дер:кавн| адм1н|срац!!" внести до
розпорядя(енн'{ голови районно| дерхавно1 адм1н1сщац|! в|д 30 травня
2014 року }{с 252 <|[ро затвердження структри та щанинно| чисельност|
прац1вник1в сщукц?них п!дрозд|л!в 1{угу!воько! районно! дертсавн6|
адм|н|сщац[!>> так1 зм1ни:

1. |{1тлкт 4 розпорядхення вик.]1асти у так!й редаюц[!:
<<€коротити к|льк1сть посад засцпник1в голови районно| дертсавно|

адм|н|страц|! на одну 1птатну одиниц}о.)).
2. |[ункт 6 розпоряд:кення вва)кати щ/нктом 5.4, в|дпов|дно пункт 7

вважати тунктом 6.



3. ||ункт 7 викласти у так1й редакц||:
((7. внести до {цтатного розпису апарату та окремих структурних

п|дрозд|л1в 9угу!всько! районно! Аержавно| адм|н|страц|] так! зм|ни:

7.|.3иъести |з :птатного розпису апарац чугутвоько1

дерхсавно| адм|н|страц|| так1 посади:
заотупник голови 9уц!всько| районно| державно! адм1н|страц1|;

раионно1

толовний опец|а'т|ст загального в1дд1.гу апарац чуцтвськот районно|
державно1 адм1н1сРац11;

нач!шьник юридичного в|дц|:у апарац 9уц|воько| районно! державнот
адм|н1страц11;

головний спец|ал!ст !оридичного в|дд|:у апарац {уц!воько! районно!
державно! адм|н|сщац|| (2 плтатн| одиниц1);

головного спец|ад!ста з питань запоб1ганття та виявленвя кор1'пц1!

чуцтвськот районно! дерт<авно! адм|н1сщац!т.

7 .2' 8вести до []1татного розпису апарату чуц!ъськот районно! державно|
адм|н1сщацп так1 посади:

зав|дуван к)ридичного сектору апарату 9уц!воько| районно{ державнот
адм1н|сщацп;

головний спец1ал|от к)ридичного сектору апарац 9уц|всько| районно!
державно! адм1н!сщац||.

7.3. Бивести |з тптатних розпис|в окремих сщукцрних п|дроздй|в
9уфвоько! районно| дерхсавно{ адм1н1сщац1| так1 посади:

нач.ш1ьник в|дд1лу у справах молод| та спорту 9уц!всько! районно|
державно! адм|н|сщац||;

головний спец1ал1ст в|дд1лу у справах молод[ та спорту 9угу!всько!

районно! дерх<авно! адм|н|сщац1{;
опец|ал|ст | категор1| в1дд|:у у справах молод| та спорту 9угу!воько!

районно| державно! адм!н|сщац!|;
спец|ал|ст | категор|! в|дд|лу соц!ально-економ|чного розвитку

управл1ння економ|чного розвитку | торг!вл1 !{уц|всько! районно! дер:кавно|
адм1н1сщацп ;

головний спец|ал|ст з 1оридичних питань в|дд!,ц житлово-комунального
господарства та буд|вництва 9уц!воько| районно| державно! адм1н1сщац|!;

зав!дувая сектору земельних | водних в|дносин 9уц|всько| районн6|
дерхавно} адм|н1сщац1|;

спец|ал1ст 1 категор|| сектору земельних 1 водних в|дносин {угу!всько|

районно| дер:кавно! адм!н|страц1т.

7.4.Ръести до 1птатного розпису сектору у справах молод1 та опорц
9уц1всько| районно| дер>кавно{ адм|н|сщац1| так1 посади:

зав1Аран сектору у справах молод| та спорту 11уц!всько! районно|
державно1 адм1н1страцп;



3

гоповнийспец!ал|стсекторуусправахмолод|таспорц9угу!всько!
районно! дерхавно! адм1н|страц||.>'

7.5.(ер|внику управтт|нття ащопромислового розвитц |::::::"]
державно! ф;,';"щ'ш;! ([улай Б.Ф') ввести до |цтатного розпису управл1н}]'{

;;й;;;;;;; ъ*';а 9уц!всько| районнот ,"|11::'т адм!н!страц1|

посад/ заступника начальника у"р'",["'', 
_ 

*''-ьника в1дл1лу виробництва |

р'"й' "р'д'*ц1| рослинництва, !нженерно_техн[нного .та |оридичного

забезпечення управл1ння 'щ',рй"",'"''' розвитку 9уц!всько1 районно|

державно| адм!н|сщац1т.).
4. 11ункт 10 розпорядя<ення викласти у так[й редакц|!:

.к1!;!*'"*'й уп!авл|нн' агропромиспового розвитку (гулай Б'Ф')'

упр'"л|""я "кон'м!"ног' р'.,,'*у | торг1вл| ([оровенко й'8')' ф|нансового

у'!'.';'," (Бурейко 1.\4.), в1дд|лу житлово-комунального господарства та

а;;!"-;;;;;"' (|з','.".' 
-1.Б.), 

в;дд|лу у спра_вах ч"]:{^]" _":1ч:
1Ёй;,;"' 1.й.)9угу|всько| районно1 державно| адм1н!страц11' в1дд1лу

ф1нансово-господарського ''б""'"""""" апарац (|[рихолько т'о')
т1угу|всько! районно: державно| адм1н|страц|! привести сщуктуру п|дрозд|п!в

у в|лпов[лн|сть з цим розпорядх{енттям, розробити та надати на затвердхення

{#; {;'*;#_ й;;| д"р*',й адм1н!страц!! тптатн| розписи 1

ко|пториси витрат.).
5. |[ункт 14 розпорялтсення вик''11очити'

6. ||ункти 15,16 розпорядження ти пунктами 14.15

||ерплий заступнцк годовп

районно! дер:кавно! адм!н!страц!! вАРж[1нов


