
чугутвськА РАионнА двРх{АвнА Адм!н!стРАцгя
хАРк1всько| оБлАст!

РозпоРяджв'ння

";л ) ? йц!цг'к"ъ 2.0?{ Рч 9угу!в л9 ? 52'

]1р' внесення зм|н до ро3поряд?кення
голови районно[ дер>кавно[ адм!н!страц!|
в1д 16 с!чня 2021року лъ 07

3 мето}о упорядкування структури 9угу|всько! районно| дерэкавно[
адм|н|страц|| )(арк|всько| област|, в|дпов1дно до 3акону 9кра|ни <|{ро дер)кавну
слу>кбу>, 1{одексу закон|в про працго !кра?ни, постанов 1{аб|нету \4|н1стр|в
}кра!ни в|д \2 березня 2005 року ]\ъ 179 .|{ро упорядкування структури
алфац центральних орган1в виконавчо| влади, !х територ1альних п|дрозд!л|в та
м|сцевих дер)кавних адм1н|страц|й> (|з зм|нами) та в1д 18 кв!тня 2012 року
ш 606 <[{ро затвердя{ення рекомендац|йних перел|к1в структурних п1дрозд|л|в
обласно|, 1(и|всько? та €евастопольсько] м|сько|, районно?, районних
в мм. 1{иев1 1а €евастопол| державних адм|н1страц|й> (1з зм1нами),
розпорядження голови [арк|всько| обласно| державно| адм|н1страц||
в1д 06 с|чня 2021 року ]\ъ 3 <[{ро затверд)кення щанично| чисельност|
прац1вник1в районних дер}кавних адм|н|страц1й )(арк1всько| област|>>,
керу}очись статтями 5, 6, з9, 4\, 47 3акону }кра?ни <|[ро м|оцев| державн|
адм1н1страц||>:

1. Бнести до розпоряд)кення голови районно| деря{авно| адм|н|страц1|
в|д 16 с|чня 2021 року ]\9 07 <|{ро 3атверд)кення отруктури та гранинно|
чисельност1 прац1вник|в отруктурних п1дрозд|л|в {угувсько| районно|
деря{авно| адм!н|отрац|| [арк|всько| област1> (|з зм|нами) так| зм!ни:

1.1. 3атвеРАити щаничну чисельн|сть прац|вник1в аларату та структурних
п1дрозд!л|в {угу|всько| районно? деря{авно| адм1н|страц|| [арк|всько| област1 в
нов1й редакц||, що додасться.

1 .2. 3ментлити граничну чисельн!сть прац|вник1в:
в|дд|лу ф|нано|в 9угу|всько| районно| дер>кавно| адм|н|страц|| [арк1всько|

област| на 1 одиниц}о.
1.3'3б|льт17ити граничну чисельн|сть прац|вник|в в|дд|лу цифрового

розвитку, цифрових трансформац|й 1 цифров1зац|? та орган|зац|? д!яльност|
центр|в надання адм|н|стративних послуг 9угу|всько| районно| державно|
адм|н|отрац1| )(арк1всько] област| на 1 одиниц}о.

2.Рвести до 1птатного розпису в|дд1лу цифрового розвитку, цифрових
трансформац1й | цифров|зац|] та орган|зац|| д|яльност1 центр|в |{адання
адм!н|сщативних послуг {угу|всько| районно[ дер>кавно? адм!н1страц||
{арк|всько| област| пооаду дер)кавного ресстратора в|дд!лу цифрового
розвитку, цифрових трансформац|й 1 цифров|зац|| та орган|зац1| д|яльност|



2
центр!в надання адм|н1стративних послуг
державно| адм1н|страц|| [арк1всько| област|.

3. Рачальнику в|дд1лу цифрового розвитку, цифрових трансформац|й 1

цифров|зац|| та орган1зац|] д|яльност| центр|в надання адм|н|стративних пос.т1уг
{угу|всько| районно| дерх<авно{ адм|н|страц|| )(арк1всько| област| }и1арин|
[оровенко:

3.1. €п|льно з начальником в1дд|лу бухгалтерського обл1ку та
господарського забезпечення аларату 9угу|всько| районно| державно|
адм1н|страц|| )(арк1всько| област1-головним бухгалтером йар!сто }{угого
розробити та подати на затвердя{ення голов| районно| дерх(авно| адм|н|страц|?
тптатний розпис 1 когпторис витрат в|дпов|дного структурного п|дрозд|лу

районно| дерх{авно| адм|н|страц|?.
3м|ни до 1птатного розпису вводяться в д|то окремим розпорядженням

голови районно| деря{авно! адм|н|страц||.
3.2. Розробити та подати на затверд)кення голов| районно| дерх<авно|

адм|н1страц|| поло)кення про в1дпов1дний структурний п!дрозд|л районно|
державно| адм!н !страц||.

3.3. 3абезпечити розроблення та затвердження посадових |нотрукц1й з

урахуванням зм|н гранично] чисельност| та виконуваних функц1й.
4.|1ачальнику в|дд|лу ф1нанс|в 9угу|всько| районно! державно|

адм|н1страц1| {арк|всько| област| Фксан| !|тв|нов|й розробити та подати на
затвердження голов| районно| дер)кавно| адм|н|страц1| тптатний ро3пис 1

ко1пторис витрат в1дпов|дного структурного п1дрозд|лу районно| державно|
адм1н|отрац|| з урахуванням зм|н гранично? чисельност1.

3м1ни до 1штатного ро3пису вводяться в д|то окремим розпорядженням
голови районно| дерх{авно] адм|н1страц!|.

5. Бизнати таким, що втратив чинн|сть пункт 1.} розпоряд)кення голови
районно| дерх(авно| адм|н|страц1| в|д26 травня 202\ року ]\9 122 .[{ро внесення
зм1н до розпорядження голови районно| державно| адм1н|страц1! в|д 16 с|чня
202| року ]\!] 07).

6. 1(онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти |!'а кер|вника аларату

районно| дер)кавно| адм|н|страц|? ?етяну Фмельченко.

| олова районно| дерэкавно|
адм1н|страц1[ [гор волков

т{угу|воько| раионно1
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гРАничнА чисш,льн1сть
прац1вник!в струпсгурних п|дрозд1л!в

9уц[всько| районно[ дер}кавно| адм1н!стра ц![ )(арк1всько| област!
в нов1й редакц1!
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Ёазва структурних п1дрозд|л|в
({угу|всько[ 

районно? державно| адм|н|отр ац||

)(арк|всько| област|

9исельн1сть
прац|вник|в,

одиниць
1 2 -1

1 Апарат 9угу|всько| районно| дерх{авно| адм|н|страцт1

)(арк|всько| област|

з5

€труктурн| п|дрозд!ли 1з статусом }оридично| особи публ|чн )го права

2. 61

1
-). 8

4. Б|дд|л осв|ти, охорони здоров'я, культури' сг[орту

9угу!всько[ районно| державно? адм!н|страш|| {арк|всько!
област1

7

5. 5

6. \2

€труктурн|п|дрозд|либезстатусу}оридично]особ@
7. Б|дд1л економ|ки та ащог1ромислового розвитку

9угу|всько| районно| державно] адм|н|страц|| )(арк{всько!
област|:
начальник;
головний спец|ал!ст (2 одиниц1);
пров|дний спец|ал1ст

4

в. Б|дд|л я{итлово-комунального господарства' буА|вништва

та !нфраструктури 9угу|всько| районно| державно!
адм!н|страц|| {арк|всько] област| :

начальник;
головний спец|ал|ст (2 одиниц|)



Б|дд|л забезпечення взасмод1| . "р.*"'" '1.ц.'"-самоврядування 9угу!всько| районно! дерх<авно|
адм|н|страц!| [арк|всько| област| :

начальник;
головний спец|ал|ст (2 одиниц|
Б|дд|л захисту довк|лля та природок'р".'у"*""
{угу|всько| районно| дер)кавно? адм|н|страц|| [арк!всько|
област|:
начальник;
заступник начальника;
головний спец|ал|ст (3 одиниц1

громадськ|стто 9угу?всько| районно? деря<авно|
адм|н1страц|| {арк|всько| област1 :

начальник;
головний спец|ал|ст;

Б|дд|л оборонно? роботи, цив|льного захисту 
'а "з''''д1ъправоохоронними органами 9угу|всько| районно|

державно? адм|н!страц|| )(арк|всько| област1:
начальник;
головний спец1ал|ст (2 одиниц1);

адм1н1стративних послуг 1{угу|всько| районно? дерэкавно|
адм|н1страц|| [арк1всько? област| :

начальник;
головний спец|ал|ст (2 одиниц1);
дерх(авний ресстратор ;

€ектор внутр|гпнього аудиту чуц'".*"т раионно1
дерх{авно? адм1н|страц|| )(арк|всько| област1:
зав|дуван;
головний спец|ал1от

районно1 державно| адм|н|страц|| {арк|всько| област|:
зав|дуван сектору, головний арх1тектор району;

Разом

}{ачальник в1дд!лу
персоналом апарату
дер}кавно[ адм!н|страц!|

управл!ння
районно[

?етяна пРядкл,'|/|ш{


