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1|ро внесення зм!н до Регламенту
9уц|всько[ районно[ дерясавно[
адм!н!страц![ [арк!всько! област!

Б!дпов'дно до статей 6' 47' 45 3акону }кра|ни <|!ро м|сцев| державн|адм1н1страц1}>, ?ипового регламенту м1сцево| д.р*!""'| адм|н1страц||,затвердт{еного постановото !(аб1нету &1|н1сщ1в !кратни в|д 11 .Ёу."'1999 року !'{р 2263 (з1 зм1нами 1 допо{неннями), розпорй;;;"' голови районно|державно| адм1н|страц|| в|д 14.9|ння 2021р'1{_м оо <про структур у а[|щатучуц|всько? райодно? держ,"ч адм|н1стр'ц;т х'р*1всько|' област1> (у редат<ц||в]д 28 травня ?021 р'*у м 132) внес.й д' розпорядження голови районно|дер)кавно| адм|н|страц1| в|д 04.03.2021 м 3в-<пч' ,''""рд}кення Регламенту{угу!всько| районно| державно? адм1н|страц|| )(арк|всько| област|>> так| зм!ни:
1. Абзац восьмий п|дпункгу А.\ пунф 4 викластиу так|йредакц1|:
<<[оловний спец|ал1ст з рея{имно-секретно? роботи а||арац районно|дер)кавно| адм1н|страц1| призначасться на посаду та зв|льняеться з посадикер|вником алФац районно| державно| адм|н1страц1| в|дпов1дно дозаконодавства 

.про дер)кавну службу за погод}кенням 3 голово}о районно|державно] адм1н|страц1|. [оловний спец|ал1ст з моб|л|зац!йно| роботи аларыцрайонно| дер)кавно[ адм1н1страц{| призначаеться на г{осад у та зв1льняеться з|7осади кер1вником алФац районнот державно| адм|н|страц1| в|дпов|дно дозаконодавства про дер)кавну слркбу за погодх{енням з засцпником голови
районно| дер)кавно| адм|н|страц1!;в|дйов|дно до розпод|лу обов,язк1в.>>.2. Абзац трет1й п1дгункгу {.1 1 пунф 4 викласти у так|йредакц1?:

<<Бстановлення надбавок за |нтенсиййсть прац1 та за виконання особливоваэкливо? роботи кер|внику ат|арату районно? дер)кавно| адм1н1страц1?,кер1вникам структурних п|др-озд|л1в 
- 
ра||онно| д.р*,""'] адм1н1страц1? |зстатусом }оридично| особи публ1нного права (кер1вйик'' ..рй';;;^;;; *о"озд1йснтототься в|дпов1дно д' чинного законодавства. |{одання /лист щодопогодження встановлення стимул1о}очих виплат на |м'я голови районно|державно| адм|н|страц|| стосовно кер|вника аларац районно? дер;кавно|адм|н|страц|| пода}оться начальни*'' 

"!дд|лу управ.гл|ння персоналом апарац
районно| дер)кавно!'адм|н1страц||,..ст'.'""' ."д"Ё'*;" .'руфних п1дрозд|л|в
районно| дер)кавно| адм1н1страц|| 1з .'''у.'' торидинно| особи публ1нногоправа пер1]]им засцпником, засцпниками голови районно| державно|адм|н|страц1| в|дпов1дно до розпод|лу обов'язк1в.>>.
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3. Абзац четвертий п|дпункту 5.4 пункту 5 викластиу так|й редакц||:
<{окументи, адресован| голов| районно| дерх{авно| адм|н|страц||, пер1шому

3аступнику, 3аступникам голови (в|дпов|дно до розпод1лу обов'язк1в) |з

позначкото (осоБисто), як| ма}оть гриф обмехсення доступу <<[аемно>>

1 <,{ля слу>кбового користування), передатоться головному спец|ал|сту
з рех{имно-секретно| роботи алФату районно| дер)кавно| адм|н|страц||

для реестрац||, вручення особисто адресату з подаль1шим контролем
за виконанням.)).

| с!лова районно| дерэпсавно[
адм|н!страц1[ [гор волков


