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|1ро внесеп|!я зм|н до [цтатних
розппс!в апарату та слуэкби у справах
д!тей 9угу!всько! районно! дерясавно[
адм!н!страш![

8|дповйно до 1(онституд|! 9кра!ни, (одекоу закон|в про прац1о 9кра|ни,
пост€|нови 1{аб!пету &11н|сщ!в 9ща!ни вй 12 березня 2005 року }\! 179 <|!ро

упорядкРання структши аларач ценщ,ш1ьних орган1в виконавчо] влади, !1
територ!альних пйроздй|в та м|сцевих державних адм1н1ощаш|й> (1з зм1нами),

постанови |&б!нету й1н|сщ1в }ща!ни в|д 09 березня 2006 року )т[э 268 <|1ро

упорядкув€!ння сщукцри та ).мов оплати праш| праш|вник1в апарату орган|в

виконавчо| влади' орг{тн|в прократури, оуд1в та йтпих орган1в> (з1 зм|нами),
керу|очись статтями 6' з9, 44 3акону !кра!ни <|{ро м|сцев1 дерхсавн|
адм|н|сщац!}>:

1.8нести до 1птатного розпису апарат 9угу|всько| районно| лерхсавно|
адм|н|сщаш1! так1 зм1ни:

1.1.8ивести з| 1|]татного розпису ат1арыц 9угу!всько! рйонно}
дерхсавно| адм|н|сщаш!! так1 посади:

головного опец|ал1ста в1дд|лу ведет{ня .(ержавного реесщу виборш1в

€|парац т{угу!всько| районно| державно| адм!н|сщап!|;
головного спец1ал|ста сектору оборонно|, моб1л|зац]йно|' рех{имно-

секретно| роботи та вза€мод|! з правоохоро1{ними органами апарац 9щу!всько|

районно! дер>кавно| адм|н|сщац||.
1.2.Р;весту до 1штатного розпису ат1арату 9угу{всько| рйонно?

дерх<авно! адм|н|сщаш|| так1 посади:
старшого |нспектора в|дд}у ведення .{ержавного реесщу виборш1в

а|\арыц 9щу!всько| рйонно| державно! адм|н1сщаш|[;
стар|пого |нспектора сектору оборонно!' моб1л1зац|йно]' рех(имно_

секретно! роботи та вза€мод|! з правоохоронними органами {|парат 9уц!воько{

районно! державно! адм1н1сщац1!.
2' Бнестл до 1дтатного розпису с.ту:кби у справах д|тей ![угу|всько{

райопно! дерх<авно! адм|н!страц1| так! зм!ни:
2.!.3ивести з| тптаттого розпису олРкби у оправ{|х д|тей 9уц!всько!

районно| державно| адм|н1сщаш!! посаду головного спец|ал!ста слухби у
справах д|тей 9уц!всько! районно! дер>кавно] адм!н|сщац|].
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2.2. Бвестуц до 1цтатного розпису слу:кби у спр€вах л|тей 9щу!всько|

районно| дер>кавно] адм!н|отац!] посаду стар1пого |нспектора слухби у справах

д|тей 9щу!всько! районно! дерэкавно{ адм1н|сщаш|!.
3.3атверАити список прац1вник1в 9щу|всько| районно! дер>кавно|

адм|н!сщаш!!' у яких зм|нтототься |стотн| умови прац| та нймен1ъан1тя ло9ад!4

зг|дно з чинним з€}копод,вством укратни (лоАаетьоя).

+.вйд1лу ф|нансово-господарського забезпечення апарац 9угу|всько|

районно! дерхсавно| адм1н|стац|! 0(га м.в.) в|дпов|дно до цього

розпоряд)кення до 30.03.20 1 5 :

4.1. Розробиту\ |тадату! на п|дпис голов1 9щу|всько! рйоннот дер)кавнот
адм!н!сщаш|! та на затвердхення голов1 {арк|всько| обласно| дерхавно!
адм|н|сщац|! тптатний розпис атпара(ц 9уц!всько| районно! державно!
адм|н!страц1!.

4.2. €п|льно з| с;тркбото у справ.!х д|тей 9уц!всько! районно! дерхавно?
адм|н|сщаш!! (€ероцрова [.@.) розробу|т|1 та 1|аАат|1 на затвердження голов|

9уц!воько! районно! дерхавно! адм|н|ощаш!| ц:татний розпио слркби у справ€|х

д|тей 9щу!всько! рйонно! дерх<авно! адм!н1сщап||.
5. Б|дд!.ту кадрово| роботи апарац 9щу!всько| районно! державно|

адм!н|страц|| (||рялка т.Ф.) забезпечити додеРжання вимог чинного
з€конодавства при переведенн!, зм|н! |стотних ргов прац1 та нйменрання
посад прац|вник|в.

6. Бйл|лу веденн'{ .(ержавного реестру виборш!в ()1оганов 8.[.)' сектору
оборонно|, моб|л1зац1йно{' режимно-секретно! роботи та взаемод|! з

правоохоронними орг€|н€|ми ()1евненко Б.й.) апарац 9угу!всько? рйонно{
дер:кавно! адм1н|страц1!, с.ту:кб| у справ€|х д|тей 9уц!всько! районно| державно|
адм1н1страц1| (€ерокурова [.Ф.) до 31.03.2015 розробити та надати ло в1дд|лу

кадрово| роботи апарац рйонно! державно| адм1н1сщац|! посадов1 |нсщукш|!
стар1пого 1нспектора вйд1лу ведення .(ержавного реесщу виборш1в ат|арыц,

стар1пого |нспектора сектору оборонно! моб1л|зац!йно|, реэкимно-сещетно!
роботи та взаемод!! з правоохорон}{ими оргс!нами ат|арыц, стар1пого !нопектора
слухби у оправах д1тей 9уц!'всько| районно| державно! адм|н|сщаш|!.

7.3м|ни, вказан1 у пункт€!х 1, 2 цього розпоряд)кет{ня вводяться в д1то

окремим розпорядженням голови 9щу|всько{ рйонно! дер:кавно| адм|н|сщац|!.
8. (онщоль за виконанням цього розпорядження пок.'тасти на кер|вника

€1парац 9щу!всько! районно| державно| адм1н|сщаш|! (овтун 1.1Ф.

|олова районно! дерясавно[
адм|п|страц1! €.о. коРол|ок
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головний спец|алтст
сектору оборонно|,
моб!л|зац1йно!, режимпо-
сещетт{от роботи та
взаемод1| з
пр€воохоронними орган[[ми
ат1арату 9угу!всько|
районно! держ€шнот
адм|н!страц||

стартший 1нспектор
сектору оборонно|,
моб1л|зац|йно|' рех(имно-
секРетнот роботи та
в3аемод|т з
правоохоронними
орг€|нами €1парату

9угу!всько! рйонно|
державнот адм|н|страц1|

) Фвнаров
Флександр
Анатол|йович

головний спец1ал!ст служби

у справах д|тей 9уц!всько!
рйонно| дер'(€шнот
адм|н|страц|!

стартший 1нспектор
с.тгРкби у справах д|тей
[[угу!всько| районно!
дер:кавно! адм1н|страц|!


