
чугу[вськА рдйот*тд дшРя(АвнА Адм|н!стРАц1я
хАРк1всько| оБлАст|

Р оз п о Рядж шння
т{уц'{в ш4а

||ро внесен[!я зм!н до структри
апарату 9угу!всько[ райовно!
дерпсавно! адм!п|страц!!'' затверАясено!
розпоряд'(енням голови районно[
дерясавно! адм|п!страц|! в!д 24 грудня
2012 року ]\} 1219 <<[1ро структуру
9угу!всько! районпо! дерясавно!
адм!н!страц!!}

3 метото п1двищення ефективност| зд!йонення заход1в щодо запоб!гання |

протид|! корупц|{, в|дпов1дно до 1(онотицц1| }кра!ни, (одексу закон1в про
працто )['кра!ни, 3акон!в }ща!ни <||ро дер>кавну олужбу> та <|{ро заоадут
запоб1гання ! протид|! корупц|!'>>, постанови 1&б|нец }11н!сщ|в 9кра!ни
в|д 04 вереоня 2013 року }г9 706 <||итання запоб|гання та ви'|влення корупш1!)>,

керу[очись статтями 5, 6, 39, 44' 47 3акону 9ща!ни <||ро м1сцев| дерхсавн!
адм1н!сщац!}>:

1.8нести до структури апарац 9угу!всько| районно| державно|
адм|н!сщац||' затвердя(ено| розпоряд)кенням голови Районно| державно|
адм|н|ощац|! в|д 24 цудня 2012 роч ].{ч 1219 <|{ро отруктуру 9угу|всько!
районно! дерх<авно| адм!н!сщац||> (1з зм1нами' внесеними ро3порядженнями
голови районно! державно! адм|н|страц|] в1д 18 лтотого 2013 року }[е 36,

року м 155 та в1д 25 лцлняв|д 05 березня 20|3 року )\! 51, в|д 16 щавня 2013
2013 роч !'{э232), так1 зм!ни:

1 .1. |!озиц|то 5 викласти у так1й редакц1!:
<5. 3агальний в1дд!л

1.2. .{оповнити позиц!сто у так!й редакц||:
< 1 3 . [оловний спец|ал1ст з питань запоб1гання та ви'1вленн'| корупц!!

2.8|дд!ту кадрово! роботи апарату 9уц}вськ6! районно! дерх<авно!
адм!н|сщац|| (|{рядка 1.Ф.) ло 01.01.2014 розробити та надати на затверджен1{'{
голов1 районно| державно| адм|н|сщац|] посадову 1нструкц|то головного
спец1ал1ста з питань запоб|гання та ви'!влення корупц|! 9уц|воько! районно|
дер:кавно| адм!н1сщац|! з шахуванн'|м 1ипового полох(енн'{ про

уповноважений п!дрозд|л (особу) з пита}{ь запоб1гання та виявлення корупц|!,
затвердженого постановото 1{аб!нету й|н|сщ!в 9ща!ни в!д 04 вереоня
2013 роч ]ч[р 706 <|!итання запоб|гання та виявлення корупц1}>.
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3. Б|дд|лу ф!наноово_господарського забезпечення аларцч 9угувоько|
районно| державно| адм!н|страц|] ({арк1вська 1Ф.Ф.) в!дпов1дно до цього
розпоряд)кення до 01.01.2014 розроб|тт|7 'та ъ\адати на затвеРдження голов1
9уг$всько! районно| державно| адм|н|страц]! цттатний розпис та ко11]торис
вифат.

4.3 01.01.2014 визнати таким' що втатило тинн|сть, Розпоряд){(ення
голови районно! державно! адм|н1сщац|| в|д 26.07.2010 ]хгд 109-к <|{ро
пок.,1адання о6ов'язк1в в|дпов|дального за питання запоб|гання та протид1!
корупц|! в райдержадм|н|сфац|! на 8. ,(егтярьова>.

5. (онщоль за виконанням цього розпоряд}(ен1{'! за.'1и1дато за собото.

|олова районно! дерлсавно|
адм!п1страц!! в.в.лоБойчшнко


