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jr:.гl ар а H,i?.

.Вiдгrсэвiднrr дО ст.ст.5,б,зg,44 ЗакоiлУ УкраТни <<Про iullgЦebj леlзнtавл,ii

i_i;ib;ilrioTpaцii>>, лостанOв Кабiгlету MirricTpiB УкраТни вiд lB,[,}4,20i2 ЛЬ6Oiз <i-lpo

:iaтýepllжeнi;я рекомендацiйпих перелiкiв структурних пiдlэоздiлiв обла*нqэт,

Kr_r,BcbKoi та севастопольсl,коi мiЬькоi, районноi, райоi_tгlот в мм,кисвi, r:;з

С]евастополi державних адмiнiстрацiй> та вiд 04,09,201З Jф7Oб <Питанrtя

за l Lобiгаi-j ня,га виявлення коруrrцiТ> :

i. ltiгворити у cTpyкTypi апарату

{,,j{i.jl-];\{,l,,' i,;-ГРУКТУРНУ ОДИliИЦЮ ПОСаДУ

_1 li. i i { j fi i ],|i I,] i t я та вi,iяiзJlення корупцiТ>>,

:. iiе,реiiменувати вiддiл праF]O}tOгсr забезпечен,ýя, ilЗлi,-r'-"lоДiiТ 
,t

iii:]i,r}i..!i)H(-]})O'ljiИMи oil-arrab.rlr, сбороrтrrоi rо мобi;_LiзацiйrtсэТ робо,тiа. :tiiп;:ýiгil,iilti{ ,;i,

ri;i..;li_i,,|i;эtj}{я. tlcip.vlliiii arinl}a]]y paiirэHHoi держеiзтttli, аДМiНiС:ТРаrriТ ]-lii Вi;lДi;r

]-;i,ii,i'it}L]fiгu _}аfiезilеtlення. взасмОДiТ З ПРаВОО,ЧОРОНi{I'lМИ op'atiantl'I' irбСiР*i+Яr:; 'il't

i1,1,-.iii.,li:l;arriйrrro] робо,гl.i апаратJч райоr-rноi дерх(авноТ адмiнiстрачiТ,

з. Внести змiни у додаток до розilоряджеttня голсаи palYtoHHr:T

дсрка*нот адмiнiстрачiт вiд 14.06 .20Iб Jф27Ъ/02_бвzlб <про внесення змirt лсr

,i.o]l.].]pi{ill*e'l]ri оо,rо*о, районноТ державноi адмiНiСТРаШii ВiД 0З "а2.2а iб .|ф4j"i}:"

08/i|J <<iipo ]]гrор}rлк}/lt;l.tir{я .rру*rур" paliorrlloi л.р*uu*оТ адzuriiriстi:аliiТ>>. ii

l. i , Irядоrt б Tiepe"lriKY структурниХ тriдроздiлiВ ailapaTY Pijilii}{iit,)l

", 
i.,Jp.}.{ rl ij j.[ 0Т a;tlд iT-r i ýтр a.irii Rи!{JIасти у такiЙ р елакцiТ :

r<б, IЗ i.itдi,rl IIравOIJогO lзабезпече}Iня, взасмодiТ з I]раво{}}"{_}Ёl} [1ii ;,i i\:| i,i

n: pI,.tH аь,1}{ " rзб,*iptrнHoT та мсlбiлiзацi йноТ роботи>,

:1.2, fir.;iiовгtитl.t пеl;елiК структурниХ пiдроздiлiв afiapa,i]y p;:,i,ii;пllr:t'

jle;Jжariн оТ адмiьiiстрацii пунктом 8 наступного змiоту :

((8. головний спецiалiст з IIитанъ запобiгання та виявлення K0pyпr{iT>l,

z{, вiддiлУ фiнаrrсоВо-госпоДарського..забезпечеL]I{я 
ашарату ilali*t,ii;ll';'

,_{*рi;*i&внrэi адьлiлriстрачi; (о.ду.ка) у тих<irепрiЙ 'Т'еlЭМiШ РlОЗРОб;'rГi'{ Та ilol{;'']'Li lii|l'

Ьйа н,tя iСI /rr{



пiцпt,tс головi райоr:нот державноi адмiнiстрацii змiни до штат}Iого розпису
апарату районнот державноi адмiнiстрацiт вiдповiдно до пп. 1,2 даяого
РОЗПОРяДження, встановивши чисельнiсть вiддiлу правового забезпечення.
jj':iIl.jl,]Ol11t з пj]авOохороll}rи]\,1tl органами. обороннtlТ та rчrобi;riзацi;.'iноi' ;эt;6c,itl
;l]iаi);r,гу 1rаЁrонноi дер}кавноi адп,riнiотрацiТ - З тлтатtli одилtицi.

-i. CeKTclpy роботи з персоttалом апарату pat)ioHlttlt дe}])iiilLiili]j
аДМirriСТРацiТ (Н.Грабинська) пiсля затвердження змiн до штатного розпису
il i l;] i; 1iг\, 

1; а l-t он гrоТ дер *(аtsн оТ адrчr i riiстрацiТ:

.\ i, lJepcotla-TbHo попеi)еltити державних слуiкбсlвttiв Iji_)L] зb,;iti1,

li]'l'l)'i-ljl.L{ }r\IoB дер}каIJ}IоТ служби вiдповiдllо до cTaTTi 4j За,когtу YKpai'trr.r ,,iii,ll
державну службу>.

:..2. ЗабезпечIjти додlер}кання врIN,{ог законодавстi]а, l1]одo.Llо,i,i]tlIii:iljii1|
i j 

i] ai-] дlе "'каRн их слуiкбо вцiв, як i пiдлягатоть вI.rвiльне HHlo,

б. i{оrrтроль за викoI]аFIням розпоряджеtlня l1окJIас,г}.1 на керiвlтика
апарату рай

i.-о.гlова в"ttир}tлиаt
ffiр*s

щ**#

адir.rittiстрацiТ J] . В исо чаtrську.


