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хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРяд)квння

{угу1в м 
'//

||ро внесення зм|н до
розпод!лу обов'язк!в

8|дпов|дно до статей 6, 10, з9' 40 закону укра1ъи ((про м|сцев| дертсавн!

адм|н1срац|}>, Розпоряд)кен}бт голови чуц!ъсько| районно! державно!
адм|н|страц|| ъ1д 24'12.2012 Ф 1219 к|1ро сщукт}?у т{уту!всько| районно!
д"р*''"Бт адм|н|сщац|]> (!з зм|нами), у зв'язку з кадровими зм!нами у
кер[вництв| районно| державно! адм[н|страц||, внести до ро3поряд)кення голови

рай'""о! дер*''"о! адм|н1страц!| в\д |7 лилня 2013 року ш9 220 <||ро розпод|л
обов'язк|в> (|з зм1нами) так1 зм|ни:

1. 8икласти розд\ли 2,4, 6 розпод!лу обов'язк|в м1ж голово*о районно'|

державно] адм|н|срац||, його засцпниками та кер1вником а!1арац районнот
дерхсавно| адм1н1страц|! (дал! Розпод1л) у так1й редакц!|:

2. |!ер:пий заступник-голов!| райоццо1дер?|(авцо! адм!:л!страц!!
8АРББ!Ё08 |Фр1й (остянтшцович

2.1 . 8ир1тшуе питання:
2.1.1. 3абезпеченття реал|зац!{ дер>кавно| поп!тики в га]1узях добувно| та

обробно! промисловост! (харяово!), виробництва немет€шевих м!неральних

вироб!в (будматер|ал1в, скловироб|в)' матпинобуАування.
2.\.2,3абез1ечентля роботи галузей промисловост1. розробленття

пропозиц|й цодо науково-техн|чно] та промис',]ово-структ1рно! пол1тики

р''"''.у гащзей промисловосЁ; орган|зац|| та контролто за п|дготовкого |

реал|зац1сто заход1в щодо реформрання економ!чно| стуктури пРомислового

виробництва, санац|!, ц|льових !нвестиц|йних проект!в, корпоратизац!| та

прйватизац|| промислових п|дприсмств державно! форми власност!;

розроблент:я та зд|йснення заход!в щодо зростан|{,| 'експортного потент{!ац

промисловост|, стимултовання випуску |мпортозам1нно! продукц1|, розвитку
внутр|тпньо! виробниво| кооперац|! р|зних галузей, зд!йснення заход|в щодо

'""'""* 1 нарощуванття на промислових п!дприсмствах виробництва товар|в

народного споживання.
2.1.3' 9провадження у виробництво досягнень науки 1 передовгх

технолог|й.
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2.1.4. Реформування власност1, ресщуктуризац||, приватизац|!, розвитку
п|дприемництва у п1дв1домних гащзях.

2.1.5. 1{орпоратизац1! та приватизац!| п|дприсмств дер:кавно| власност!.
2. 1.6. 3абезпечення реал|зац|! державно| пол|тики соц1ально-економ|нного

розвитку територ!| району.
2.1 .1 . 1 аныттзу макроеконом !н них прошес|в | явиш.
2.1.8. Фрган]зац|! роботи з реал1зап!| законодавства про захист прав

споживач1в.
2.1.9.3абезпеченн'{ захист економ!чних

господар1овання.
2.1.10.Реал|зац|! державно! пол1тики

зовн|шнього ринк!в товар!в. посщг' кал!тал!в.

державн| коп.тти.

прав в1тнизняних суб'скт|в

у сфер1 вгцтр|тшнього та
роботи б1р>к, зак),тт1вель за

ринку' у тому

|нновац!йно!

2.1.1 1. Фрган|зац|1 роботи з реал|зац!| законодавства щодо об|ц спирту,
апкогольних напо]в | т:от*онових вщоб|в, розвитку споживчого
нисл| торг!вл1 та побутового обслуговування насепення.

2.1.12.Реал|зац11 кредитно|, валтотно|, |нвестиц!йно],
пол1тики.

2.1.13. Розвитку малого та середнього б|знесу.
2.1 .14. |!роведення рецлятоРно] пол!тики дерхави.
2.1.15. 9рган!зац1| роботи з розроблення та зд1йснення заход|в щодо

розвитч економ|нних | ринкових реформ у вс|х галузях економ|ки району.
2.1.16. Ёконом|чно! безпеки та дет1н|зац1т економ|ки.
2.1.17. Реал1зац1| державнот пол]тики ц|но1творення |

тариф[в.
2. 1.1 8. 3овн1тпн|х зносин | зовн!тпньоеконом|чно| д]яльност|.

формування

2. 1. 1 9. 3абезпечення плащ/вання' орган|зац[| та контрол}о моб!л|зац[йно{

п1дготовки економ1ки раиону.
2.1.20. Фрган|зац1! разом !з в1дпов!дними органами матер1ально-

техн[нного ! серв|сного забезпечення товаровиробник|в.
2.1.21. 3абезпечення якост[ продукц|| та послуг.
2.|.22. (тандартизац1|, мещолог1| та сертиф|кац1|.
2.1.23. 3д1йснення санац|! та реат|зац|| законодавства 3 питань

банкр1тства п|дприемств.
2'1'24. [емонолол|зац1| виробництва | розвитку кончрени1!.
2.1.25. 1{онтролто роботи районно! державно! адм|н1срац|| щодо

покра.|ценн'1 надання адм1н1сщативних поолуг населеннто.
2 -1' -26. 3а6езпечення роботи паливно-енергетичн6го комплексу району;

орган1зац!! 1 конщолто за реал1зац1ето заход1в з реформування ср)кт}Ри
паливно-енергетичного комплексу; зд!йснення державнот пол1тики щодо

розвитку електроенергетики; розробки пропозиц|й щодо розвитку виробництва
елекщоенерг[!, залучення !нвестиц1й для в|дтворення енергет|г]них ресурс1в. |1

рац|онального використанн'1; орган[зац|! бул1вництва та утримання в

належному стан1 мереж! електропостанант:я.
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2.1.2'7. 3д1йснення державно! пол|тики щодо розвитку теплоенергетики'

нафтогазодобувних, транспортних 1 переробних п!дприсмств; розробки та

"'й'р'"''"'' 
газових | нафтових родовищ' забезпечення пощеб економ|ки в

енергетичних ресурсах; залг{ення |нвестиц|й для в|дтворення п€шивних

рес1рс|в, !х рац1онального використання; зовн!тпньоеконом1нно| д1яльност1 у
сфер| забезпеиення енергоносйми, сировинними рес}рсами вуглеводневого

'Б''д*"","; 
потпуку | використання природних ресурс|в (кр|м земельних);

проведення геологорозв[дувальних роб|т у район|.
2.1.28.Розвитку ц)анспортного ком!1]1ексу' телерад1окомун1кац1и

!нтпих засоб!в зв'язку, сприянття створенн1о конч4)ентного середовища в

енергозбереження.
2.1.30. Реал1зац|1 дертсавно! пол!тики у

надзвинайних ситуац1й, еколог|чно| безпеки.
сфер! л!кв|дац|| наслйк|в

2.1 .31. 3абезпечення реал|зац!! державно! пол|тики в галуз1

2.1.33. )/щимання в н:]-ле)кнощ. стан! меретс1тепло, - 1 газопостачання'

2.1.34. Розвитч | реал!зац1| в район| державно! пол|тики у сфер1 розвитку

та
цих

галузях' орган|зац1| буА[вништва та експлуатац1| об'ект1в зв'язку'

2.1.!9. 3агально] координац1] в рйон| комплексу заход1в щодо

житлово-комунального господаротва' розвитку |нженерно! .!нфрасщукт1ри'
забезпечентля спо:кивач!в ;китлово-кощ/н!1льними послугами, м1стобудування та

реоурс1в.
мерет{1 газопостачання.

бул|вельного ком|].лексу' опри.,{ння створенн1о в ньому кончрентного
середовища; реал|зац!| дер;кавно! поп|тики у сфер| экитпового, промиолового та

ц"'!,,.'.''бул|вниптв!, роботи п|дприсмств бул1вельно! 1ндуср[!,.1
промисловост1 буд|вельних матер|&'11в, орган1зац[| буА|вништва та експлуатац|!

лор!:.
2.1.35. Реал1зац|] дер}(авно] пол1тики у сфер1 використанн'{ та охорони

природних рес}?с1в.
2.1.36. |[|двищення р!вня безпеки дорот<нього руху

екстллуатац|! вс1х вид|в транспорц.
).1.37. з'б"..'"'"ння реал|зац|| дерясавно| пол|тики у сфер| боротьби з

корупц1ето та злонинн|стто, утвердження законност! та праволорядку, захисту

пй, свобод 1 законних |нтерес|в громадян' розроблення цйьових |

комплексних прощам |з цих питань.
2.1.38. 3абезпечення зд|йснення заход|в щодо охорони громадсько{

безпеки, щомадського порядку' боротьби з! злонинн|ст:о.

2. 1.39. 3абезпечення виконання законодавства про в1йськовий обов'язок

та зд|йснення заход|в, пов'язаних з моб1л|зац1йното п[дготовкото'

2.1.40.0рган1зац1! контро.тпо за додержан1],{м п|дприемствами'

орган1зац1ями та установами' нез2шежно в!д форм власност1, 1{онстит1т]|!

){'кра!ни' акт|в законодавства щодо захисц прав' свобод | законних 1нтерес|в

громадян.

та техн1чно1



4
2.1.41. Фрган|зац1| розроблення та реал1зац1! заход1в щодо правового

|нформування | виховання населен|{'1.
2'\ '42.3а6езлечення реат|зац!! державно! пол|тики у сфер1 розвитку

ащопромислового комплексу району, використан!]'{ земельних ресурс!в. |х

захис|у та в!лтворення. розвитку вцщ!шн1х !оварних ринк!в
с!льськогосподарсько| прол1тш1|.

2.1.43. Рефорг"цъання ащарнгх | земельних в|дносин в район1.
2. ! .44. орган|зац1| робо': и разом з в!лпов!лними органами шодо реал;3ац!т

прощам розвитку аФопромислового комплексу.
2.1.45.|]1дготовки пропозиц[й щодо розвитц с|льськогосподарського

виробництва, л|сового та водного гооподарства.
2.1.46. 3абезпечення реал1зац!! дерхсавно! пол|тики в гапуз| переробки

с!льськогосподарсько| пролукш!|.
2'\'47 ' (прямуванг:я д1яльност! районних орган|зац!й та установ

ащопромислового комплексу на розвиток всеб|чнттх зв'язк!в

с1льськогосподарських товаровиробник1в |з переробними, серв!сними та

!ншими п!лприсмствами ! орган!зашйми.
2.1.48. сприяння органам м!сцевого самоврядування у зд1йсненн|

ащарно! та земельно| реформ.
2.1.49. внесення пропозиц1й щодо реформ у га',1уз'ш ац)опромислового

комтллексу району та розроблення механ|зму управл1нття в ащарному сектор!.

2.1.50. Фрган|зац|! роботи з реал1зац|1 законодавства !кра!ни щодо ринку
зерна та 1цкру.

2.1.51. Фрган|зац1! роботи щодо виконанн'1 дер}(авного та рег1онального
конщакт|в, створення продовольчих ресурс|в зерна, задоволення потреб

населення в [нлдих видах продукц|| рослинництва 1 тваринництва.
2'|.52' (прияння дйльност| щомадських об'еднань ащопромислового

комплексу.
2. 1.53. Рефорплування власност|, ресщукт1ризац|!, приватизац|!, розвштку

пйприсмниш': ва в ащарному сектор|.
2.!.54. (онтрол:о за функш|онуванняч системи управл!ння як!стто в

район н|й лержавн|й алм!н!сраш!|.
2.1.55. Фрган1зац|| виконання пеРспективних ] поточних план1в роботи

районно! Аержавно| адм|н[сщац|| з в|дпов|дних напрям!в д|яльпост[,

рег1ональних 1 гал)вевих проща[.|_
2-\-56. мае право п1дпиоу ф1наноових

докр:ент!в. накладних на прийман ня.

ц|нностей тощо.

док}.мент1в' договор1в' пдат1)кних
передачу товарно-матер1альнгх

2.2. спрямовус та конщол1ос д|яльн|сть:

управл|ння економ|чного розвитку | торг|вл! 9угу'твсько! районно|
державно! адм1н|сщац|!;

управл1нття агропромислового розвитку 9уц|всько| районнот дертсавно|
адм|н|страц|!;

в1дд|лу |нфраструктури 9уц!всько| районно! дертсавно] адм1н!сщац||:
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в|дд|лу житлово-комуна.'1ьного господарства та буд|вництва 9уц!всько|
район но! лер':кавно| алм1н|сщаш!|:

сектору м[стобудуван:ля | арх|текцри 9угу!всько! районно! державно|
адм!н1страц|!;

житлово-кощ/нальних
експлуатац|йнгх орган!зац|й;

п1дприсмств' дороэкньо_буд!вельних

сектору цив|льного захисц 9уц!всько! районно! деР)кавнот адм1н1сщац||;

сектору оборонно|, моб1л|зац|йно!, рехимно-секретно! роботи та
взаемод!] з правоохоронними органами апарац 9угу!всько! районно[ державно|
адм!н1 сщац11.

2.3. 1{оординус д|яльн1сть:
п|дприсмств, установ 1 орган|зап|й, що н:тлежать до сфери управл:ння:
й1н|стерства економ1нного розвитку 1 торг|вл! }ща!ни;
\41н1стерства рег|онального розвитку,

комунального господарства }кра|ни :

й!н!стерства |нфраструкцри 9кра!ни;

буд1вництва та )китлово-

\4!н|стерства енергетики та вуг!льно| промисловост1 !кра|ни;

.(ержавно! служби 9кра!ни з надзвиийних сицац1й;
й!н[стерства еколог!! та природних рес1рс!в 9кра!ни;
\4!н1стерства оборони укратни;

1ттравл|ння статистики у 9уц!вському район1;
1{|1 <{уц!воьке м[тслл1ське бторо техн|нно| |нвентаризац1|>;

п|дприсмств, орган|зац|й ! установ \4|н1стерства ащарно| пол|тики та
продовольства !кра'йи (кр!м дертсавних п!дприемств харново! промисловост|);

1.правл!ння [ер:кземагентства у {уц!вському район1 {арк1всько! област|;

управп|ння ветеринарно| медицини у {уц!вському район|;
9угу!всько| районно! державно| л|карн| ветертптарно] медицини;

.(ержавно| ф! госан!тарно| ! нспекл!|.

2.4. } ме;ках сво]х повноважень взасмод!с з:

територ1альними органами м|н1стерств та 1н:пих ценщальних орган|в

виконавчо] влади;
чуцтвсько|о м}крайонното прок}?атуро|о )(арк|всько| област|;

9уц!вським м|ським судом;
{уц!вським м!ськрайоттним 1'правл|нням лостиц!! )0рк[всько| област|;

районним в[дд|лом гу мвс 9кра!ни в )(арк|вськ|й област| (з

обслуговування 9уц!вського та |{енен!зького рафн|в);
9уц|вським районним в|дд|лом [} А€Ё( !кра!ни у {арк|вськ|й област1;

9уту]вськото об'сднаното дер)кавно}о податково|о 1нспекц:с|о

|-! й!нлохол|в у [арк!вськ|й облас:!:
9уфвським об'еднаним районним в1йськовим ком1сар|атом;
в1йськовими частинами 3бройних €ил 9кра!ни;
банк|вськими установами, отраховими компанйми, аудитоРськими

сл1экбами, 1нвестиц!йними фондами, сп1лками та фондами п|дщимки
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п;дпри€мництва, ф1нансово-щедитними сп1лками, п|дприемствами малого та
середнього б1знесу;

п|дприемствами оптово] та роздр!бно| торг|вл|, п|дприемствами

щомадського хартуванття, слу;кбами побщу незалежно в|д форм власност|;
1{угу|вськото сп1лкото спо)кивчих товариств <<Райспоэкивсп!лка>;

п|дприсмствами та орган|зацйми житлово-комуна]1ьного господарства
вс!х форм власност1:

9уц1вським |@3 !:гэ 2 {арЁвсько| ф|л|| 8А1 <}кртелекою>;
9угу!вським адм1н!стративним районом !г{3 ]ч|'е 7 {арк!всько| дирекц1|

!кра!нського дер;кавного п|дприемства по1птового зв'язку <9щпотпта>;
1нспекц1е*о дер)кавного арх|тектурно-бул!вельного контрол|о у

{арЁвськ|й област[;
€лу>кбого автомоб|льних дор|г у {,арк|вськ|й област1;

дер}(авним управл!нтлям охорони навколи1пнього природного сер9довища
в )(арк|всьЁй облаот!;

територ1альним управл|нттям,{ержавно! служби г1рниного наг']1яду та

промислово| безпеки укРа!ъи у харк1вськ|й област|;

'{ержавното 
еколог|нното !нспекц1сто у {арк|вськ!й област1;

)(арк!вським облаоним управл|нт:ям водних рес1рс!в;
9уц!вськоло районно1о орган!зац|ело !кра!ноького товариства мисливц!в

та рибалок;
орган1зац!ями }кратнського товариства охорони природи;
{арк|вськото рег1ональното ф1л1сто'[ <<|]ентр дертсавного земельного

кадастру>;
!,арк|вським в1дд1ленттям 9кра!нського дер)1авного фонду п!дримки

фермерських господарств;
радото с|льгосптоваровиробник1в 9уц!ъського району;
оад1вничими товариства}.|и;
в!дпов|дними пост1йними ком1сйми 9уц!всько| районно! раАи.

2.5. 0.лолтое районну ком|с[то з питань техногенно-еколог1чно| безпеки та

надзвинайних ситуац|й' в|дпов1дн| консультативн1, дорадч| та |нпл! допом1жн|
органи при [1уц!вськ|й районн1й державн1й адм|н1сщап||.

4. 3аступнпк голови районппо! дерхсавно! адм!н!страц|!
!{ФРФ€!Ё.]!БФ8 8ячесдав Болодимирович

4.1. 8ир1тшус питання:
4.1.1. 3абезпечення реал|зац|| дертсавно! пол|тики у сфер1 осв1ти та науки.

науково|' науково-техн1тно], |нновац|йно] д|яльност!, захисту !нтелекцально!
власност1.

4.1.2. Розви гку осв!тнього. наукового'та науково-техн!нно:о потенц1ал} з

урахуванням нац|онально-культ1,рних, соц|ально-економ1вних, демощаф|нних
та |нгцих особливостей рйону.
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4.1.3.1{онщолто 3а виконанцям навчальними зак.,1адами вс|х форм
власност| державн1{х вимог щодо зм|сту, р!вня та обсялу дотшк!льно|.
позаптк|льно! та середньо! осв1ти.

4.1.4. |{одаль:пого впровадженн'1 державно! мови в ус| сфери сусп!льного
хитгя району.

4.1.5. Реал!зац|! державнот
соц1ального та правового захисту'
>китлового буА1вништва.

пол|тики з питань с]м'!, молод!, ж|нок, 1х

запоб!гання насильс'1ву в с!м'1. молод!жного

4.1.6. 3абезпечення реа.лт|заш!! державно| пол1тики у сфер| кульцри,
мистецтва 1 цризп{у.

4.!.7. соц|ального захисту л!тей. запоб!гання дитяч|й бездог.лшдносг! та

вчиненню правопорушень неповнол| : н1ми.

4.1.8. сприяння розвитку гендерно| пол1тики, р1вних прав ] мо;кливостей

для утаст| хс|нок | чолов|к1в у пол|тинному | кульцрному >китт1.

4.1.9. Ф1зично] кульцри та спорту.
4.1.10. Реал1зац1| дерт<азно| пол1тики у офер| нац1ональностей.

4.1.1 1. Реал|зац1| дерх<авно! соц|ально] пол!тики | реформування системи
соц1ального захисц населення' у тому числ1 в|д наслйк|в 9орнобильсько!
катасрофи, щудових в|дносин, зайнятост[ населен!'1' координац|| роботи з

питань ооц!а:тьного партнерства' сво€часнот
!нштих соц|альних виплат.

4.!.!2. Розроблення | забезпечення
пол!пшення обс,т1товування соц|ально
населеннк) субсид1й на житлово-комунальн1 посщ/ги, рег1ональних прощам 1з

питань охорони здоров'я.
здоров'я, соц1альнио<

прощам соц1ально-зак-гтад1в, орган1зовуе розробку в|дпов|дних розд!л1в
4.1.13.3береження мере:к! заклад|в охорони

економ1нного розвит\т району та конщолтое !1 виконання.
4.1.14. Фхорони здоров'я' роботи з переселенцями' координац!| п!д нао

вир|тшення проблем гушан!тарно[ допомоги. соц!алъного захисц
в|йськовослркбовц|в | прац|вник|в правоохоронних орган1в.

4.1.15.3абезпечен*ля реал|заш1! дер;кавно| пол|тики у сфер!

фармашевтинно| А|яльност| та забезпечення населення л|ками.
4.1.16. Реал1зац|| дерхавно{ пол|тики щодо рел|г1й | шеркви.
4.1.17.3д|йснення кер1вництва | контролто за орган|зац1сто роботи з

охорони пра;{[ та протипо;кежно| безпеки у районн|й дер>кавн!й адм1н|страш|!.

4.1.18. додержання законодавства про Ёац|ональний арх1вний фонд та

арх|вн! установи, зд|йснення управл|нття арх1вното справою та д1ловодством.
4.1.19. 0рган|зац|] виконання перспективних ! поточних план1в роботи

районно! дер>кавно! адм[н!сщац1! з в!дпов!дних напрям|в д1яльност1,

рег!ональних ! галузевих прощам.

4.2. спрямовус та контрол|ос д1япьн:сть:

управл1ння прац1 та соц!ального захиоц насепення {угу|всько| районно}
державно! адм1н1сщац!!;

виплати зароб!тно1 ллаги' пенс!й га

виконанн'| комплексних програм
незахищених громадян' надання



в|дд|лу осв;ти чугу|вськот районнот державно! адм|н!сщац1!;

в|дд|лу культури 1 туризплу 1{уц!всько| районно| дер;кавно] адм!н1страц1|;

слухби у справах д1тей 9уц!всько! районно1дерэкавно! адм!н|сраш|{'

в|дд|лу охор1ни здоров'я 9уц|всько| районно! дер:кавно| адм|н|страц!1;

арх|вного в|дд[лу чуфвськот районно! дерхсавно| адм|н|отрац1!;

сектору у справах молод1 та спорц {угу!всько!
адм|н|сщац|'{;

територ!ального т]енщу соц1ального обслуговування
послуг) 9угу|всько! районно! дер;кавно! адм|н!сщац|!.

4.3. (оординус д[яльн|сть:
п|дприсмств, установ та орган|зац!й' що належать до сфери управл1ння:
й1н|стерства осв|ти 1 науки !кра!ни;
\4!н!стерства молод| та спорц !ьра!ни;
й 1н|стерства культ)?и 9кра|ни:
й1н|стерства |нфраощ1тт1ри !кра!ни

пол!тики у сфер1 цризму);

(в настин1 реал|зац!| державно|

\4|н!стерства соц[ально! пол|тики !кра!ни;
й|н|стерства охорони здоров'я укра!ъи;
!'ержавного алентства }кра|ни ] туризму та курорт|в:

управл|нтля ||енс|йного фотцу !кра|ни в !{уц!воькому район1;
9угу[вськот м1>крайонно! виконавчо] дирекц1! {арк!вського обласного

"!дд|,ейн' 
Фонлу сош!ального стахування з гимчасово] врати прашездатност!:

9уц|вського в1дд1ленття у {арк|воьк|й област| виконавно| дирекц|! Фонду

соц!-""ого страхуванн'{ в!д нещасних випадк1в на виробництв| та профес[йних

захвортовань }ьра!ни;
1{уфвського м|хсрайонного управл|ння [оловного управл1н1]:1

[ер>ксанеп|дслухсби у )(арк|вськ!й област|;
9уц!вського м!ськрайонного центру зайнятоот1;
.{уц]вськото районного ценру соц|альних служб д;тя с1м'!, д|тей та

молод|.

4.4. ! межах сво]х повноважень взасмод|с з:

територ|альними органами м1н|стерств та 1нтпих ценщалъних орган1в

виконавчо] влади;

щомадськими об'сднаннями ж|нок, молод|, спортивними громадськими

об'сднаннями;
загальноосв|гн|ми та !ншими ]акла.:1ами системи осв|ти;

об'сднання ми осв!тян 1 науковш!в:

в|дд|ленням Ёац1онально! олу;кби посередництва 1 примирення в

{арЁвськ|й облаот[;
об'сднаннями роботодавц|в району;
!угу!вськото районното орган!зац1сто всеукра!нсько1 щомадсько!

орган[зац1| 1нвал1д|в <<€отоз 9орнобиль 9кра|ни>>;

9угу!вськото районното орган|зац|сто 1овариства 9ервоного )(реста

9кра!ни;

районно! дер;кавно!

(надання соц|альних
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щомадськими орган|зац!ями |нвалй1в, ветеран|в в|йни та прац|;
в1дпов|дними пост|йними ком|с|ями !{уц|всько! районнот ради.

4.5. Фчол:ог в|длов!дн| консультативн!. доралн| та !нш! лопом!жн| органи
при 9угу!вськ1й районн|й дерхавн|й адм|н1сщац!!.

6. ||орядок взасмозам1::цост1 на пер!од в|дсутност!:

перп.1ий заступник голови засц/пник голови

районно!дер;кавно|адм1н|страц1| районно!дер;кавно!адм!н1сщац1!
Бар:ке1'нов [Ф.|{. (оростельов Б.Б.

кер|вник апарату _ засцпник кер!вника апарац,

районно|державно!адм|н]сщац|] нанальникорган1зац|йного
в|дд;щ аларац районно! державно|
адм|н1сщац||

[(овтупл |.[0. !||трифанова Ё.|!.

2. Розд!л 3 Розпод|лу викл1очити, розд|ли 4-6 ввокати в!дпов[дно

розд|лами 3-5.

3. ! назв1 розд|лу 1 Розпод|лу словоспол)/чення 0оБо1,!шнко
8олодимир 8асильович) вик.]11очити.

4. |[о всьодду тексту розпоряд}(енн'1 словосполучення (заступники

голови> у вс|х в!дм1нках зам1нити на словоопощ/ченн'1 (€асцпник голови)) у
в[дпов|дних в|дм1нках.

5. } загальних функц[ональних обов'язках пер||]ого заступника,
засцпник|в голови та кер!вника апарац районно| дер)кавнот адм!н|отрац!|
перший абзаш <|1ергший застут|ник. кожен |з заступник!в голови. кер|вник
апарац районно! дерхсавно! адм1н1срац1}> викласти у так1й редакц!! <<|1ертший

зас'|упник голови' '}асцпник голови. кер|вник аларату районно[ лержавно1
адм|н!сщац!!>.

6.3атверлиги закр!плеяня засцпник1в голови районно? лержавно|
адм1н|сщац|| за с1льськими, селищними радами району (додасться).

7. перп]ому засцпнику голови районно| дерэкавно| алм|н|страц1|,
заступнику голови районно! дер>кавно| адм|н|сщац|| п|дготувати пропозиц11

щодо:
внесенн'| необх|дних зм!н ло розпоряпжень голови районно| дер)кавнот

адм!н1срац|| з мето!о приведення 11 у в1дповйн|сть з внесеними зм1нами до
Розпод!лу;

внесення вйпов!дних зм!н до складу консультативних' дорадчих та |нгших

допом1экних орган1в, створених при районн|й державн1й адм1н|сщац1|.
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8.8изнати такими, що втатили читтн|сть пункти 3, 4 розпорядх<ення

голови районно| дер:кавно! адм|н|ощап|| в|д 17 липня 2013 року }[е 220 <|1ро

розпод|л обов'язк|в>> (1з зм|нами), гункти 1.8, 1.9, 1.10 розпорядження голови

районно! державно! адм[н!страц1| в!д 09 вереоня 2013 року $э 298 <|{ро

,""""'',' .*1н до розпор'дження голови районно! дер}(авно] адм|н|сщац|!

в1д 17.07.2013,}[д 220>.

9. 1{онтроль за виконан}#1м розпорядженн]1 пок']1асти на кер1вника апарату

районно'1 дер;кавно1 адм|н|сщац|! (овцн 1.}Ф.

!1ершшй 3асц.пцик голов|{

районно! дер:кавгпо1 адм!н!страш!1 вАР)кв|нов



зАтввРджвно

Розпорядт<ент:я голови

р_айонно| державно] адм|н|страц|!
/озщ2ц.з?тдзуму г1;

зАкР|плшння
засцгпник|в голови районно| дерэкавно! апм!н1страц!!

за сйьськшми, селищним|! радами

вАР}{[|нов |о.к.
Бведенська
Бсхар|вська
\4алин]вська
Базал!]вська
Беликобабчанська
3арожненська
(ам'яноярузька
\4осьпан1вська
€тарогнилицька

коРоств'льов в.в.
1(онетоцька
Ё{овопокровська
{каловська
8олохово-!рська
[рак1вська
1ван1вська
1(оробонкинська
.]]еб'язька
€таропокровська
10рненк1вська

|(ер|вник апарату районно!
дерэкавно! адм!н!страц1! |.!о. ковт}.н


