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ОРЯДЖЕННЯ
м. Ка:rл'янка-Бузька

Вiдповiдно до ст.ст.5,б,42,44,47 Закону УкраiЪи uПро мiсцевi державнiадмiнiстрацii)>, на виконання розпорядження голови Лъвiвськоi обласноl.державноi адмiнiстрацii вiд з0.10.2019 J\b12 14l}l5-19 ,.Про затвердженняГРаНИЧНОi ЧИСеЛЬНОСТi ПРаЦiВНИкiв апарhтiв районних o.p*u"i"x адмiнiстрацiйта ik структурних пiдро.!irri"u,
1. Затвердити перелiк окремих посад таairapaTy районноi державноi адмiнiстрацii з 01.0i .2020

структурних lтiдrrозлiлiв
згiдно з додатком l.2, Затвердити перелiк управлiнъ, вiддiлiв та iнших стру.ктурнихrriдроздiЛiв районНоi держЬвноi адмiнiстрацii з 01.01 .202Озгiдно з додатко м 2" .з. Затвердити |раничну чисельнiсть працiвникiв апарату, управлiнь,ВiДДiЛiВ Та iНШИХ СТРУКТУРних пiдроздiлiв |мо""оi державноi адмiнiстрацiт з01.01 .2020 згiдно з додатком З.

;+, Керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ
I*Р,::ЧНl3Ка), КеРiВНИКам структурних пiдроздiлiв районноi державноiадмtнiстрЬцii:

4,1, У тижневий TepMiH розробити та подати на затвердження .ururoiроЗПиси сТрУкТУрних пiдроздiлiв вiдповiдhо до встановленоi щ;;;;^; ;;;розпорядження граничноТ чисельностi.

4,2, Персоналъно попередити працiвникiв про ,}Ъ.rу.rчr. звiлънення узв'язку iз скороченням чисельностi та -rury п|ацiвникiв.
4.з. Забезпечити додержаншI вимог законодавства про державну службута законодавства про працю щодо дотримання прав працiвникiв, якi пiддягаютьвивiлъненню.

5, Визнати таким, що втратило чиннiсть з 01.01 .2020, розпорядженняголовИ районноi державноi адмiнiстрацii вiд 15.01 .20lg Nszzioz-o8^/lg пПрозатвердЖенн,I граничноi чиселъностi працiвникiв структурниХ пiдроздiлiв
районноi державноi адмiнiстрацii та 

".rор"дпу"u"*,^".iilrпrур" районноi.



державноi адмiнiстрацii впорядкув.нЕя струIсг}|ри районноi державноiалмiнiстрацiЬ> (iз BpaxyBu"*," 
"";й;;; ""ой змiн).

6, Контроль за викон€lн}шм розпорядженЕrI з€lJIиш€lю за собою.

Перший
А"дрiй ВАШКIВСЬКИЙ
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,.Щодаток 1

до розпорядження гOлови

перелiк окремих посад та структурнпх пцроздiлiв
апарату райопноi дерл(авноi адмiнiстрацii

1. Голова районноi державноi адмiнiстрацiТ
2. Засryпник голови районноi державноi 4дмiнiстрацii
3. КерiвниК апаратУ районноi державноТ адмiнiстацii
4. Сектор роботи з персон€rпом

5. Вiддiл докумеЕтообiry, контролю та розгляду зверненъ qромадяЕ
6. Вiддiл фiнансово - господарсъкого забезпеченЕrI
7. Сектор ведення.Щержавного реестру виборцiв
8. Сектор правового забезпечення, взаемодii з правоохоронними

органами, оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи

Керiвник апарату Л. ВИСОЧАНСЪКА
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,Щодаток 2
до розпорядження голови
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4.

5.
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7.

8.

9.

10.

перелiк управлiпь, вiддiлiв та iнших струlýурних

управлiнllя соцiапъного зЕжисту населенIuI
Управлiння фiнансiв
Вiддiл надашш qдмiнiстративних посJIуг
С ектор агропромисловою розвитку
Сектор освiти

Вiддiл економiчного розвитку, iнфраструктури та
коIvгуЕчlпъного юсподарства
в iддiл мiстобудуваннrt, архiтектlри та цивiJФного з€tхисту
Архiвний вiддiл

Сектор кулътури, молодi та спорту
Слухба у справаJ( дiтей

житлово-

Ке_рiвник апарату
1rъ

\i.
}

Л. ВИСОЧАНСЬКА

районноi 4ержавноi адмiнiстрацii
вiд 3 ?alЫra 4! r0/ 9р оц xn ф /й rl4



,Щодаток 3

до розпорядження голови
районноI держ€tвноТ адмiнiстр?цiТ

"ioj 
ОЙёЙ * tо lgпоr* жп цвlаlЦ //I

--|-т

Граншчна чисельнiсть працiвнпкiв апараry, управлillь, вiддiлiв

,u й-r.* структуРпих пiдроздiлiв районноI державноi адмiнiстрацii

ль
з/п

Назва струIffурного пiдроздiлу

райопноi державIrоi адмiнiстрачii

Апарат рйонноi державноТ qдмiнiстрацii

Управлiння соцiалlьною зilшсту населення

Управпiння фiнансiв _

Вiддiл наданЕя 4дмiнiстративних посJryг

Сектор агроцромислового розвитку

Сектор освiти

вiддiл економiчного розвитку, iнфраструктури
та житлово-копdунЕtJIъного господарства

Вiддiл мiстобудування, архiтектури та

цивiльного зilшсту

Архiвний вiддiл

Сектор культури, молодi та спорту

Слухба у справа( дiтей

кiлькiсть
штатних
одиниць
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Л. ВИСОЧАНСЬКАКерiвник апарату


