
укрАТнА
{iAI\4, янкА -Б узъкА рлЙоннл лЕ ржАв }lA лдlч{I HI с TPA]]lri

Про внесення зtпiн dо сmрукmурu
р а йо нн oI d ернс ав Hoi adMiHicmp а цi'i

I]iдловiдно до с,г.ст.5,6.З9,41,12,44,1J Закону УкраТни <<lJpo r,ticii,-l;,i
ЛеРЖавнi адмiнiстрацiТ>, дJlя забе:згtе.iеllt-iя виконання районнtltо !ep7liiIblir)]tl
а;lМir,iiстllацiсю осLIовI-Iих гаJ])/зевих IlOBHoI]aiKeHb вiдповiдti-lсl до З:rкtltт_у Yl.,1,.ii','t,li
<'j"lpo MicцeBi ;tеряtавнi адмiнiстрацil)l, fiокраrцеFIня }{адаilrjя a/t}iiiIicr,lla,lilLJI]lI),
itОСjl}'Г 1' СфеРi Соцiа;lьного захист}. наlселеF{I-1я I{a т:ерлrтоlэiТ paiiolly. B}ilit)IIi_lijiL1,1

.JаttОгtv УкраТни <ГIро адьrirriс,гративнi посл\,г}1,, 1а розJlо_рri,ц)iiеtIнri iiaulric,i,i
ivliHrcTlэiB Украiни вiд 16,05.201.+ }ч52З-р <</{еякi литаннrt lj.Lilitit ji,i
аЛП,riгriс'гративних послуг органiв викоt-tавчоi i]JtадI.l через LleLl"l,i]i.l ]ta/iallIlrl
адмi lriстlэати вних послчг)) :

l. Затвердити перелiк уirравлirrъ, вiддiлiв та iнш_tих c,IpyKi_vl)ili.l]i
rri;lpoзiti:riB райогrноi деря<авrlоТ адмir-riстiэацiТ згiдно з додаткошi l.

2-, Затвердl-.lти гра}rичilу .лt.lсельнiсть працiвникiв апаратч. } гII)iitt.-]ljli,.

i,ii;tдiлiв ,га iншtlх отруктурних riiдроздiлiв райоirноТ дер;кавгlсll' Ir:li.Nliiric'l'1-1l,;li;

:згiлllо з-додаткоп,t 2.

З. Вваiкати таltими, шо втратили чиtlнiсть. лункти 2 i З i_loзiiopii7i1.4,r.illii;r
I,i]jIo]]I.1 ;эайоrrноТ державноТ адмiнiстраr_iiТ вiд З0. l0.20 i9 Лg26(ll0]-Ui],' j {) 1, j'jl;il

l]IIс)рrrдi(vвання структури iэitйонноТ дерrкавriоТ адмiгliс,грацiТ>> (i,l l-li)iii,\,liiii:]l;,,;
l]i-ieccHl.tx до них зп,riн).

4. 11ерейменувати
дерiкавI]оI адмiнiстрашiТ
iieI]7i а ts}l ol' адмirr iстрац iT.

5. [JHecтrt змiни до розпоряд)tен}trl гоiiсlви районгlо'i iiei-,;tta;lll,';

алмiгliстрацiТ вiд 22,|1.20l9.1Yц28(li02-08i19 <Гtро вLlесення змiн /ro c"fpyli]'\'i)Jl

районноi дерiкавноi адмiнiс'грацii>>, а саме: вважати ТаКИiчl, шо в,гра,tllв ,,l1!t,itltc lt,

rliдlrунttт 5.З пункту 5 розпоряJliкеIriIя.

сектор ьliстобулування та архirекгурl, I)lr,itiiiI.,,l;
на вiддiл мiстобулування та apxiTeKTy11;,l pl_tlit_l:it;,l',



6. У cTpyKTypi райоНrrоi дерiКавноТ адмiнiстрацiТ утворитI,t cTpyr<,гvllrririi

пiдроздiл без статусу юридичноТ особи публiчного права - ceкTol) gliOi1[)\li11l1t tI'r ,

та агропl]ом ислового розвитку райсlнноТ дерх<авноТ адпriнiстрацiТ

7. Передати завданFrя i функitii прийомУ документiв длЯ oгl)iliviilltIlil

адrчrii,riстративних послуг у сферi соцiального захисту населенгtя вiд упраiз:llltttii
соцiалi,ного захисту HaceлeHHrI раЙоннOТ дер}кавноl' адlпliнiстрацiТ ло вiлiti,,ll"

надан нЯ адмi нiстРативниХ посJlуГ раЙо гiн оТ держав н оТ адмi rr iстрацiТ.

8. Керiвнику апарату районноТ державноТ artbriliic гlэ;Liii'r

(Л.Височанська), начальнику чправлitлtlя соцiального зах}lс,гу ilace-пcitilii

рай он ноТ державноi адмriн icTpar_riT (А . Загай ко) :

8. i. ЩО ] 5.01.2020 забезпечитИ поданнЯ на затверд}КеlIlIЯ l'tpt_rett'i-;ti

штатниХ розписiВ наступниХ структурниХ пiдроздiлiв районноТ дер)ii|IlJii0l

адмriнiстрацiт вiдповiдно до встановленоТ пунктом 2 даногО I]озгlоряjiiliеliIirI
грани чt{оl чисельностi :

- управлil-it-tясоцiального захttстунаселення;

- вiддiлунаданr-rяадмiнiстрLlтиI]нихпослуг;

- вiддiлу мiстобулування та архiтеttтури;

- архiвного вiддiлу;

- сектору економiчного та агропромислоtsого розвитку,

8.2. Г[ерсонально попередити прачiвникiв, посади ,tKl]X ci(op()LlViO'i]_,\-ii.

{lро LIаступне звiльнення у зв'язку iз скорочен}]ям чиСеЛЬНОСr'i -Га ill liI ] '\

шраuiвникiв.

8.3. Забезпечи,ги
слу;кбу та законодавстi]а
tliд-пя гають вивiл ьненHIo.

9. Itонтlэоль за виltонанням розпорядження :]аJlиш]аIо за собокl.

IIiдс,гdва: службоВа записка керiвника апарату районноТ дерiiiавtlоТ a;lbiirricT,llaril;'

JТ.Вiлсочанськоi, начальFIИка вiддiЛу надlанНя аlцмjнiСтративних гlосJl)/г 1liii'loillii_l'i

ДеРiКаrjноl' адшriгiiстрацiт о.Годзь, в.о. завiдувача сектору мriс,гобуду,t_}irнl1}l 
,],ii

;rрхiтектури райglуоТ дерrкавноi адмiнiс,грацiТ L

Голова XpltcTl,t ll а Зr\ýI Y.jl r\

ДоДержаНнЯВиМоГЗаконоДаВсТВаriро.:l|е])7l(itL]1l.'
ПроllраЦrо]лОДоДоТриМаннЯПраВrIi]ацll]tt1,IlillJ.iljrl



Додаток l

до розпоряджеFiня голови

районноi дер}кавнOТ адм irri сr,рацiТ

в\д {,l, 0./, J,пд,о N9 g l c,r, 31 | а,с

перелiк управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних
.riдроrдirriв райоНноТ дерЖавноТ адмiнiстра цii

I{epiBrimK апарату

,| /// ///

Ичрff
VI

Лrобов ВиСо LtA l] С biir\

истv нясепення
1 J lI}JdljJrrпг1/l vvд{rmrDtlvr v -*",

2,
,1 Вiддiл надання адмlцi ативн}iх посл

, опwi-гектvпи4.

5.

6.

],

8.

9,

10.

11



Додаток 2

до розпорядження гоJI Ol]I,t

pal-toHHoT державi-t оТ адмi r r i cтpa i i i i'

Гранична чисельнiсть працiвникiв апарату, управлiнь, вiддiлiв

та iHших структурt "х 
rriдроздiлiв районноТ державноi адмiнicTpaчii

вiд /{, с/ д"сtс Nc 9l01-3,|_L&!_0

Ki,ltl,Kic гr,

-цtl-il,I-t{ttI
oлltllIlLir,

ib

Назва структурного пiдроздiлу

районноТ державноi адмiнiстрачii

iння фiнансiв

tsiдtдiл надання адп,riнi вItих послуг

Вiддiл ri.rобу,дуuurr" rа up*,"

Архiвний вiддiл

Сектор з прtтань цивiльного захисту, взаспtодiТ з

правоохоРОННИl\.{li органами. обороttноТ,

мобiлiзацiйноТ та режимно-се

сектор житлово-комунального господарства,

iнфраструктури, енергетики та захI,{сту

Сектор економiчt{ого та агропромис.ilоI]ого

Служба у справах дiтей

Керiвник апарату
. Любов ВиСонАнСЬкА


