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ПОРЯДЖЕННЯ
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Про заmверdсtсенн:
oucelrbHocmi працiвнuкiв

районноi
mа

районно'i

ВiдповiдноДост.ст.5,6,42,44,4,7ЗаконУУкраiниuП9омiсцевiДержаВНl
адмiнiстрацii>>, на виконання розпорядж":y^-'.о"о"" 

Львiвськоi обласноТ

державноТ uдri"iстрачii "i{ iд.оr.jоrq JФ17/0/5-19 . "Про затверд}кення

граничноi ""..п"rrоЪ"i 
працiвникiв департаменту о""i1l-jл.науки обласноi

ДержаВноi адмiнiстраuii Та ,,puui",'"KiB стрУкТУрних пiдроздiлiв районних

державних адмiнiстрацiй>, з метою "rор"дпу"u""" 
структури pai'roHr-ю_i-*

державноi адмiнiстрацii: ,_____r,frt,л

1. ЗатвердитИ перелiК окремиХ посаД та структурних пiдроздlлlгз

апаратУ районноi державноi uд,i"iЁ,рацiТ згiдно з додатком 1,

2.Затвердитиперелiк.Управпiнь,...вiддiлiвтаiншихсТрУкТУрнИх
пiдроздiЛiв районНоi держаВ""i "дri"i.трацii 

згiдно з додатком 2,

з,ЗатвердитиГраничнУчиселънiстъпрацiвникiваПараТу'Управ.lliнь..
вiддiлiв та iнших cTpykTyp""i йоздiлiв районноi державноi адмiнi,страцll

згiдно з додатком 3, _.ааапАIJlrý пайоннt,"

4.НачатlьникУУправлiннясоцiалъногоЗахисТУнаселеннярайонноl
державноi адмiнiстрачiТ (А.Загайко), ,ru"*u""ri, ;;;;;"1"ня фiнансiв районlrоТ

державнОт ;1;t."йП_ (Л.Барила), "u"-"bKy' 
Вiддiлу освiти районноt

державноi адмiнiстРаЦii (В,КОВТШrО): 
_л_*i'.^Tlu., rтттатних розIlис

4.1. У тижневий TepMiH пi9lя :*|:рJ*'"п'_ _:Jатних 
роЗПисlВ

гliдпорядкованих структурrr""'riоп".оlтл} а 
.zoig 

piK розробитп та пOдати лц

затвердження гоповi районноi л"гжа"ны ймi"iс"рацiт, змiни до штатних

розписiв пiдпорядкованих .rpy*rypn 1" j,lо#'ii;;-"^фiдно 
до встановленот

пунктом 3 даного розпоряд*",п" граничноi чисельност1,

,с/- о?// 9



4.2. Забезпечити додержаншI вимог законодавства щодо дотримання

прав працiвникiв, посади яких пiдлягають скороченню,

5. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

районноi державноi адмiнi."рччГ- "io !] 
,02,20tб Ns47/02-08/16 <Про

впорядкування структури районноi державноi адмiнiстрачii> (iз врахуванням

внесених до нього змiн),

6. Ко розпорядження зЕIJIишаю за собою,

в. кирилич
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,Щодаток 1

до розпорядження голови

Перелiк окремих посад та струкгурнlх_ пiдроздiлiв

апарату районноi державноi адмiнiстрачii

Голова районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

Перший заступник голови районноi державноi адмiнiстрацii

Заступник голови районноТ державноi адмiнiстрацti

Керiвник апарату районноi державноi адмiнiстрачii

Сектор роботи з персонаJIом

ВiддiЛ докуменТообiry, контроJIю та розгляду звернень громадян

вiддiл фiнансово - господарського забезпеченн,I

Вiддiл ведення,Щержавного реестру виборчiв

Вiддiл правового забезпечення, взаемодii

органамИ, оборонНоi та мобiпiзацiйноi роботи

з правоохоронними

органiзацiйноi та
10. Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,

iнформацiйноТ дiяльностi

1 1. Головний спецiалiст з питань запобiганн,I та виявлення корупшii

Керiвник апарату Л. ВИСОЧАНСЪКА
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Щодаток 2

до розпорядження голови

районноТ державноТ адмi гriстраi l i'i

вiд llu зrц, ,4;/ !рс+ l$i!t,7эf/1',,у

перелiк управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних
пiдроздiЛiв райоНноi дерЖавноi адмiнiстрацiТ

Управлiння соцiального захисту населення

Управлiння фiнансiв

Вiддiл надання адмiнiстративних послуг

В iддiл агропромислового розвитку

Вiддiл освiти

Вiддiл економiчного розвитку i туризму

ВiддiЛ iнфрастРуктури та житлово-комунЕLгIьного господарства

Вiддiл мiстобудування та архiтектури

Архiвний вiддiл

Сектор культури

Сектор з питань цивiльного захисту

Сектор молодi та спорту

Служба у справах дtтей

Керiвник апарату Л. ВИСОЧАНСЬКА
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гранrrчна чисельнiсть працiвникiв апарату, управлiнь, :i|oi,i, ...

та iншrrх структурних пiдроrоirri" районноi дер}ttа в Hoi адм iH icTpa цll

!,одаток 3

до розпорядження голови
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Апарат районноТ державноi адмiнiстрацii

Угrравлiння соцiалъного захисту населення

Управлiння фiнансiв

Вiддiл надання адмiнiстративних послуг

Вiддiл ацропромислового розвитку

Вiддiл освiти

Вiддiл економiчного розвитку i туризму

Вiддiп iнфраструктури та жиТJIОВО-

комунаJIьного господарства

Вiддiл мiстобудування та архiтектУри

Архiвний вiддiл

Сектор культури

Сектор з питаЕъ цивiлъного захисry

Сектор молодi та спорту

Служба у справах дiтей

Л. ВИСОЧАНСЬКА

fIазва струкtурного пiдроздiлУ...

районноi t.p*u""oi адмiнiстрацrrN9
з/п

1.

2.

з.
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Разом

Керiвник апарату
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