
yKPAIHA

KAN4, янкА-Б узькл рлЙоннА дЕря{А в t-lA Адl\4iFt I стр А цt я

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
lи. Кам'яttка-Бузька *,3/f/0lo319zЗ?lffiо7

Про внесення злtiн do сmрукmурu

р а йо н н о i d ерltс ав Hot adMiHic mр а цit

Вiдповiдно до cT.cT.5,6.39,4l ,4) ,44,1J Закону УкраТни <<I lpo rliclieBi

дерrкавнi адмiнiстрацiТ>, постанови Кабiнету Мiнiс,грiв УкраТни вizц l2,0З.]005
ль 179 uПро упорядкУваннЯ cTpyKTyp}J апарату центральних оргагtilз Bl-tKoi,taгt,ttll'

влади, ix територiальних пiдроздiлiв та мiсцевих дерiкавних адмiнiстрашiйrl> (iз

змirrами), враховУючи роЗпOрядiкеНня голоВи ЛьвiвСькоi обЛасtlоi ДеР,*,,аtЗНi,li

алмir'liстраuiт вiд 21 . t j .2019 JФ lз6610l5-|9 uПро внесе}{FIя зiчtiгt дt-,,

]]озпорядження голови облдержадмiнiстрацiТ вiд З0,10,20i9 Л9l2i4/[ll',i ]9'',

l. Внести змiни у додаток l до розпорядit{еFi},tя гоrl0l]I4 1-;aliotllttl'i

державноТ адмiнiстрацii вiд 30,10.20l9 J\Ъ266l02-08/l9 Kllpo впOряДitуiJа}tt,iil

структури районноТ дерrкавноТ адмiнiстрашii>>, виклавши iiого у 1,1с.lвiЙ ;lc'.riiiriiiii'
,згiдно з додатком l,

?_. Внести змiни у додаток 2 до розпоряджеllнr1 j-ojloL]t,i 1lai,iot;itcr'l"

дер"жавноТ адмiнiстраuiТ вiд з0.I0.20l9 jф266/02-0B/l9 <<Гlро Bllt]i)iiir;i:i,i]iiitijli

структуРи районГrоr'дер;кавноТ адМirriстрацil>>, виклавtллt йогО у HoBit"l РеДаtrri;i

згiдно з додатком 2.

з. Вгtести змiни у додаток З до розпоряджеtlня ГОJIОRI: irai,ioilltl;t'

дерiкавI]оi адмiнiстраuiт вiд з0.10.2019 лъ266/02_08/l9 <<l1po вIlорядк},i];1il}j,]

структуРи районНоТ дерх<авноi адМiнiстрачir)), виклаВrши його 1, rroBii,r pe.it;utrli)

згiдно з додатком З. \:

1. Внести змiни до розпоряд}кення ]-оловлt районнrli ;te1l;tcaBilu;'

a;lprir-iicTpaцiT вiд 22.1\,20l9 Л9286/02-08/19 кПро BнeceHHrt змitl до с,гl)\,кl]\'illI

райоrrноТ державFIоТ адмirriстрачiТ> далi - Розпорядже}t}{я. а са]\{е,

4.1. ВвахсатИ такими) tц1; втраТили чинНiсть, пyrlltTlt l,],j, пiдrjункти J"i,

z1.4 лункту 4 Розпорядх(еtiня.

4.2. Пiдпункт 5. ] . пуIrIкту 5 Розпоряд)кення

редакцiТ:

викластll ), гtаст,l,пнiй



(5.1. Утворити структурний пiдроздiл без статусу lоридl.tчttili' особl-t

публiчного лрава сектор з питань цивiльного захисту, tззасt"lr;ili'i :з

правоохоронними органами, оборогtноТ, пrобiлiзацiйноТ ,га 
ре;киlvlно-секl)еrliOi

робоl,и)).

4.З, Пiдпункт 6.З пункту (l Розпорядження викласти у наступнiйr релакrri'i:

(6.З.Вiддiлу правовогtr забезпе.]енгtя, взасмодiТ з пpaBooxopoHItljI,1'j
органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи з передачею завдань i функцiй в

частинi ]lравового забезпечення сектору з питань гtlэавоiзоТ рс;бil,гtt"

загrобiгання та виявлеF]ня коруrruii'. в .tастинi взасмодir. з пpaBooxopoHl]i,llllJ
органами, оборонноТ роботи, мобiлjзацiйноj' та режимFtо-секретноТ 1эобОТI,1 -
секторУ з питанЬ цивiльного захисту, взасмодiТ з правоохоронLlимI4 оргаIIаi\{1,1"

оборонноi, мобiлiзацiйноТ та pextilMHo-ceKpeTHoT роботи>>.

4.4, Пiдпункт 7,2 пункту 7 РозпоряджеFIня викласти у наступнiЙ редаКЦil':

<7.2,СекторУЗПиТанЬцивiльноГоЗахисТУЗПереДаЧеIоЗаГJ/iагrьit|rчrrr;liir"r
секторУ з питанЬ r{ивiльнОго захисТУ, взасмОдii з правоохороНнимИ ОРГаIJаr\lИ.

оборон ноi, м обiлiзац iйноТ та ре/i(иlчlн о- се кретноТ робот и>>.

5. Скоротити чисельнiсть та штат де]]жавних службовцiв вiддi:Iу освiти

районноi державнот адмiнiстраrriт на i (одну) rштатну одиниttю та змiни,гlt назву

<<вiддiл освiти> на ((сектор освiтиl>.

6. Структуру районноТ дерх(авноi адмiнiстрацiТ, Blt:}HaLlel{\,

розпоряд)t(еннями голови районноi' деряtавнот адмiнiстраuii, Bi;l j0. l0" j() l 9

]Y11266/02-08/] 9 <ПрО впоl]ядкУваI{нЯ cTpyкTypll райtонноi jlell;KllBlitll

адмiнiстрацiТ>, вiд22.1 1.20l9 лъ286/02-08/l9 кПро внесення зtчtiн до структур},l

районноi дер}кавноТ адмiнiстрачiТ> та цим розпорядЖеННЯiчI, ввести в дii<l :]

01.01.2020.

а виконанням розпоряд)(ення за-rtишIаю за собою.

XpиcT1,1 lta З,,\М Y',il.\

$lffi



Керiвник апарату

fiодаток l
до розлорядженЁiя гоJlоi]},|

районноТ дер)i(авноТ адмl i н i страцi'i
вiд З0.10.2019 ЛЬ26б/02-08i i 9

(у релакuiТ розпорядiкенl-iя I"o,IIoiji-,l

районноТ державноi адпrir,riстрашiТ

"iдЩNJlфlз_4/g

Перелiк окремих посад та структурних пiдроздiлiв
апарату районноi державноi адмiнiстрачii

Любов BPtC() Чz\ I,1CIyKA

ль
зlп

Посада, структурний пiдроздiл чисельнiсть
L

l

l Голова районноi державноi адмiнiстрацii l

?-.
Перший заступник голови районноТ дер;кавrrоТ

адм iH icTpaшii'
1

-)
_). Заступник голови районноТ державноi адмiнiстрацii 1

1

1J

1

2

а
L

13

4, Керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацii

5, Riддiл фiнансово - госц9дер9!д9г9 JФезпечення

6.
сектор управлiння Ijерсоналом, докумен-гообiгi, та

контролю

1.

,8. i3 iддiл веде н ня !,ерNiавного ресстдуgцфрцi в

РазЬуr



Додаток 2

до розпорядження го"гlt)iJи

районrrоi дерх{авноi адм i гl i cl,llaшi'i
вiд З0.1 0.20 l9 лг9266/02-08i l 9

(у редакцiТ розпорядженгiя голоijl,i

район ноТ дер)кавtJ оТ адмri н ic,T,pa r i i i

вiд 2З /l, /о/9_Iьз1!/!*!1/1!

Перелiк управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних
пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiн iстрацii

Управлiння соцiального захи населення

Управлiння фiнансiв

Вiддiл надання адмiнi вних пос

Архiвний вiддiл

освlти

Сектор з питань цивiльного захисту, взаемодiТ з правоохороItt{l,iм }l

нноi, мобiлiзацiйноТ та t.i

Сектор житлово-комунаJlьного господарства, irrфilастil)/к,г),l]ii,

ки та захисту довкiлля

сектор мiстобудування та apxiTe

сектор кулъ и, молодi та сгIо

служба у сп дlтеи

i

Керiвниtt апарату Л юбов l] VlСO Ч Al-tC] Ьtiл

/



Додаток 3

до розпорядiкення головl.{

районноТ дер}кавFiоТ адмi Hicr раuiТ
вiд З0.10.20l9 ЛЪ266/0]-0S j 9

(у редакцii розпоряджеtlIIя гоjIовtl

районноТ державноТ адм i н i страшiТ

uiд 23 /Д kl9 J{6Цfu_Ц//!

Гранична чисельнiсть працiвникiв апарату, управлiнь, вiддiлiв
та iнших структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрачii

ль
з/п

Назва структурного пiдроздiлу
районноi державноi адмiнiстрацii

Itirlr,Kic,t ь
шlта,гIi 1,1x

од}lllfiIlь

l Агrарат районноТ державноТ адм iHicTpaшii lJ
1 Управлiння соцiального захисту населеннrI 1) <

') Управлiння фiнансiв
,7

i

l

4, Вiддiл надання адмiнiстративних послуг 5

5. Архiвний вiддiл 2,5

6. Сектор освiти 2

1.

Сектор з питань цивiльного захисту, взасмодiТ з

правоохоронними органами, оборонноТ,

мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi роботи

,)
l

о8.
Сектор житлово-комуналыjого господарстiJа,

iнфраструктури, енергетики та захr]сту

довкiлля

}
]

I

i

9. Сектор мiстобудування та архiтектурц 2

10. Сектор культури, молодi та спорry ",

11ll 6

Разом 16

Керiвник апараry " Любов ВиСоt{l\нСъкА

t.- l


