
ч}ту|ъськА РАйоннА двРжАвнА Адп{!н|стРАц|я
хАРк|всько| оБлАст!
РозпоРяд)1(вння

9уц!в ]$ !//
11ро впровад?кення в д!по
цоме!!клац/ри справ апарац/ та
структурпих п!дрозд!л!в районно'{
дерэкавно! адм!н!страц1|', що ше
мають статусу поридинно1 особп,
на 2015 р!к

8|дповйно до |{равил роботи арх!вних п|дрозд|л[в орган1в дер:кавно!
влади, м|сцевого самоврядування, п!лприсмств. установ ! орган|зац1й,
затверд)кених наказом ,{ержавного ком!тец арх|в!в }кра!ни в1д 16 березття
2001 року !хго 16, зарессрованих в й1н|стерств| тостиц11 !кра?ни в!д 08 травня
2001 року за ]хгр 40715598 ([з зм|нами), на пйстав[ р|:пення експертно] ком|с|]
апарац районно| державно| адм|н1сщац|{ в1д 10 щулня 2014 року (протокол
}[э 2), кер1тониоь статтями 6, 39 3акону }кра!ни <||ро м1сцев| державн|
адм|н1сщац11>:

1. 8вести в д[то з 01 с|чня 20]5 року номенклацру оправ апарац та
сщуктурних п1дрозд!л1в районно! державно| адм|н1сщац||, що не матоть статусу
юрилинно| особи, на 2015 р[к.

2. ||рисво!}и так| 1ндекси в!дл!лам апарату. секторам та сщукт}?ним
п|дрозд|лам районно| державно| адм1н1сщац1|, що не ма}оть стачсу юридивно|
особи:

| _ 0рган!зац1йний в!дд!л апарац
2 _ 3ага:тьний в1дд1л апарату
3 - 8!дд|л кадрово! роботи
4 €ектор оборонно!, моб|л1зац[йнот' ре)кимно-секретно! роботи та
взасмод1| з правоохоронними оРганами апарату
5 _8|дд|л ф|нансово-господарського забезпенентля апарац
6 _ }Фридинний сектор апарату
7 _ €ектор контро.]по апарату
8 _ 81дд!л масових коптун1кац1й апарату
9 _ €ектор 1нформац1йно-комп'тотерного забезпечення апарац
10 _ 8|дд!л ведення ,{ержавного ресотру виборт]|в апарац
11_Фргком1тет з пит:1нь орган|зац1! проведення пер1пого туру
8сеуща!нського конк1рсу к1{раший державний слу:кбовець>>

|2 8|дд1л з питань надання адм|н !стративншх послуг
13 _ .{окументи з питань запоб[гання | виявлення корупц!!
14 81дд1л економ1чного розвитку 1торг1вл|
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15 81дд1л }(итлово_комун:1льного господаротва та буд1внит1тва
16 _ 81дд1л 1нфрасщуктури
17 - €ектор цив1льного захиоту
18 _ €ектор забезпечення доступу до пубп!чнот !нформац||.
3. Ёанальнику загального в1дд|лу ат\аРыч районно| державно|

адм|н[сщац1| [ерман 8.Ф. зд1йснтовати конщоль за впровадженням у
д|ловодство номенк.]!ат}?и справ апарач та стукцрних п|дрозд|л[в районно!
державно| адм|н|страц|т, що не ма|оть отацсу |оридинно! особи на 2015 р|к.

4. 8изнати таким' що втатило чинн[сть розпоряд)1(ення голови районно|
державнот адм1н1сщац|| в|д 17 .02.2014 1.{э 51 "|{ро впровадження в д|то
номенк.,!ацФи справ апаРац та с|рукцрних п|дрозд|л1в районнот дер:кавно|
адм1н|сщац|!, що не мак)ть статусу !оридично] особи , на 201'4 Р|к" .

5. |{онщоль за виконанням розпоряд)кенн'1 покласти на кер!вника
апарац районно| деря<авно! адм|н1сщац|! 1{овтун {.10.

|1ер:ший заступник головп
районшо! дертсавно1 адм!н!страц!1 вАР)|{в[нов


