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кАм, янкА-БузъкА рАЙоннА дЕржАв нА АдI\4I н1 с,грА 1 {tri

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька х, 2 !С '-р&//9Хlшеп,"че юlev7

Про внесення з"uiн do сmрукmурu

ра йо ttHo i depшcaB Hoi аdмiнiсmрацii

Вiдповiдно до ст.ст.5,6,42,44,4] Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi

адп,riнiстрацiТ>, враховуючи постанову Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

0з.11.2019 J\ъ92З uПро внесення змiн до постанови Кабiнету Mii-ricTpiB }/itpaTrrlr

вiд 1В квiтня 20i 2 р. JФ 60б) та розпорядження голови ЛьвiвськоТ об;lасгlоТ

державноТ адмiнiстрацii вiд 21.11.2019 J\ЪlЗ6610l5-|9 .,Про ВнеСеННЯ ЗМiН ДО

розпорядження голови облдержадмiнiстрацiТ вiд з0.10.2019 J\ъ12l410l5-19>:

1. ВнестИ змiнИ У додаток 1 до роrпор"дження голови райоrlноТ

державноi адмiнiстрацiТ вiд 30.10.2019 Jю2ббi02-0вll9 uПро впорядкува}iня

структуРи районНоi'- державноi адМiнiстрачii>>, виклавши його у новiй релакrliТ

згiдrrо з додатком 1.

2. Внести змiни у додаток 2 до розпорядження головИ palioHHoi'

державноТ адмiнiстрацii вiд 30.10.20t9 Jф266/02_08/19 uПро впорядкуtsаltня

.rрупrури районноi'державноТ адмiнiстрацiТ>>, виклавши його у новiй редакuiТ

згiдно, з додатком 2.

з. Внести змiни у додаток З до розпорядження голови районrrоi'

державноТ адмiнiстрацiТ вiд з0.10.2019 Jф266i02-08l19 uПро впорядкува,]i-l,i

.rрупrуРи районНоi'^державноТ адМiнiстрачiТ>>, виклавши його у HoBil"r релакuiТ

згiдно з додатком 3.

4.УстрУктУрiапаратУрайонноТдержавноТадМiнiстрацiТ:

4,|. Утворити сектор управлiння персонаJIом, документообiгу l,а

контролю.

4.2. Утворити сектор з питань правовоi робори, запобiгання та виявлення

корупцii.

4.з. Перейменувати вiддiл ведення Щержавного ресстру виборuiв ila

сектор ведення !ержавного реестру виборшiв,

4.4. Утворити окрему структурну одиницю посаду <Головнiай

сlтецiалiст з мобiлiзацiйноТ та режимно-секретноТ роботи>.

:!



5, У cTPYKTypi районноi'дер,кавноi адмiнiстрацii.:
5,1' Утворити структурний пiдроздiл статусу Юридичноi особипублiчного

взасмодii . #ili;#;}; ;ТХЪilбЬРОНноТ 
роботи, чr";п*о.о,u*"й,о

5,2, Утворити структурний пiдроздiл без статусу Юридичноi особи
,?,fJ;:Ж,rJ'.1ъ ;;;,:.ж.; ;*;;: 

* о, r" ал ъ н о го го с п о д ар с тв а.

,,.-u'rir"#;;"rX'"H;:;X#^'" МiСтобудування та архiтектури на сектор

5,4, Перейменувати сектор культури на сектор кулътури, молодi .гаспорту.

o.o*u|rroi. IffiТ;fri.ДiЯЛЪНiСТЪ 
структурних пiдроздiлiв апарату районrrоi,

6,1, Сектору роботи з персоналом з лередачею завданъ i с].ункцiйсектору управлiння персоналом, документообiгу та контролю.
6,2, Вiддiлу документообiгу, контролю та розгляду звернень громадяtl зпередачею завданъ i функцiй у оu.rrri'до*уr."rообiгу i контролю секl.орууправлiння персоналом' оопуr.rrйо;ь ТJ контролю, у частинi розглядузверненЬ громад]: 

"*,орУ з питанъ правовоi роботи, запобiгання 1.авиявлення корупцii. ^^J

б,з, ВiддiлУ правовогО забезпечення, взасмодii з правоохоро}l}lI.1l!,lи

;#ffr"'|rffJ;"';#ffiЗаЦiйНОi роОоr" з передачею завдань i функцiй в
запобiган"; ,"";;;_","i1;,,::::::,, -_ сектору з питань правовоi' роботи.
ор га н ам и,u о о offi ffi Н #o]x*l" J, : T#i, "#:, 

" 
н ; J*; : ; ;::ж::захисту та взаемодii з правоохоронними органами, в частинi мобiлiзацiйrлоl. таре'ntимно-секретнот роботи головному спецiалiсту з мобiлiзацiйноi. тарежимно-се.кретноi роботи.

6,4, Головного спецiалiста з питанъ запобiгання та виявлення корулцii зПеРеДаЧеЮ ЗаВДаНЪ i фУНКЦiй СеКТОРУ З Питанъ правовоi роботи, запобiг.ання тавиявлення корупцii.

7. Припинити дiяльнiсть
адмiнiстрацiт:

з громадськiстю, Фрганiзацiйноt та

структуРних пiдроздiлiв райоrrноi' zrepxta*ttoi.

7,L, Вiддiлу iнфраструктури та житлово-комуналЬного господар.rЪu ,передачею завданъ i функцiй сектору житлово-комунального господарства.iнфраструктури, енергетики та захисту довкiлля.
7.2. Сектору з питанъ цивiлъного захисту з передачею завдань i функцlйсектору з питань обороннот роботи, цивiлiного захисту l.а взаспtолij' зправоохоронними органами,



7'э.Секторlrrо..tо:iтасПорТ\Зlере.].еЧ.rtrjJЬ:;-Ь:-.п:i..i:З::!.:
кулътури. молодi та сПоРТУ,

1 .4, ВiддiлУ агропроNlисJlового розвllтк\,

7 ,5. Вiддiлу економiчного розвитк}l i тl'рltзrt1"

8.,Ш'ержавнимслУжбовчямрайонноiДержаВНоТадлriнiстраr-riТДо
звiльнення з посад и чип.р.u.оl"п" nu ,-rrl п9.Йv :.!'1':^СПРаВИ 

i ДОВtРеНе

у зв,язку з *ко*н*-_1тd**Т#t*ý#:"1' .ffi;Тff;iJ,l;
Ъуб'.кrом призначення, вlДПО]

слУхсбУ>' __-r,лrтllс аяпиIIIаю за собою,

9, Контроль за виконанням розпорядження 
залиiцаю за (

Андрiй ВАIIIКIВСЬКИИ
IIер



перелiк окремих посад та структурних пiдроздiлiвапарату районноi державноi адмiнi"rБi'чiт

Посада, струкryрний пiдроздiл

Сектор З питанъ ппяrrпрпi, лл^:
виявлення-"оrjii, 

правовот роботи, запобiгання

Додаток ]

до розпорядження голови
РаЙОННоТ державноТ адмiнiстрачii.
вiд З0.10.20l 9 Jф26б/02-08/i ы 

-

(у.редакцiI розпорядження голови
РаЙОННОi державноi' адмiн iсчlаr ril

вiд 2/. // il,э/а жоlrф/:е8/У

чисельнiст,ь

5.

Се Ведення

Разом

Керiвник апарату

ццд

тав.

в

режимно-

Л. ВИСОЧАНСЪКА

пник голови районноi BHoi адмiн
Керiвник ап йонноi державноi адмiнi

а

Головний спецiалiст з
)

Hot

lJ



Додаток 2

до розпорядження голови

районноТ державноТ адмi Hi страцiТ

вiд З0. 1 0.20 19 Jф266/02-0В/ 1 9

(у редакцiТ розпоряд/iеliня голоlзtl

районноi державноТ адмirT iстраuiT

"rд2!-// @/! :,rs zЯ6/о;-а3 13

перелiк управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних
пiдроздiЛiв райоНноi державноi адмiнiстраuii

Управлiння соцiального захи населення

Управлiння фiнансiв

Вiддiл надання адмlн1 .тивних послуг

Вiддiл освiти

Архiвний вiддiл

сектор з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взасшлодiт з

правоохоронними органами

Сектор житлово-комунального господарства, iнфраструктури.

ики та захисту довкiлля

8. Секто мiстобудування та архiтектури

9. Се культури, молодi та спо

.l0. Сл справах дiтей

K*pirrr"K апарату л. висOчАFlсъti,.\



Додаток З

до розпорядження голов.и

; ;";;;i 
^.Ъ 

т з: l "_ l iff 
,:j 

::y " 
u 

"
;i;a 0. t o.zol 9 }I92б6102-08i 1 9

(у редакцiТ розпорядження гоJlови

рuЙо"поТ державноТ адмi HicTpaLr iT

гранична чисельнiсть працiвникiв апаратуt управлiнь, :i|n'n'u ",

та iнших структурних пiдроrойiu районнЪi державноi aдMiHicTpautt

J{g

з/п

Разом

кiлькiсть
штатних
одиниць

зz,5

1з

Назва структурного пiдрозпiлУ

районноi дерясавноi адмiнiстраuii

iння фiнансiв

Вiддiл освiти

Архiвний вЦдЦ

Сектор з питань оборонноТ роботи, цивiльного

захисту та взасмодii з правоохоронними

органами

довкiлля

Сектор житлово-комунаJIьного господарства,

iнфраструктури, енергетики та захисту

Сектор мiстобудування та архiтектУРИ

, молодL fn 9ц9

Слухtба у сп

Керiвник апарату
л. височАнсьItА

6,


