
!гутуьськА РАйо!п|А двРя(АвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоРяд)1{шння
9уц!в хр 3/2

пр впесепвя зм!н до 1лозпорядясення
головп райоппо! дерэкавпо!
адм!п!страц![ в!д 30 травпя 2014 року
)\! 252 <(1ро затверд]кеппя струкгур||
та граппяпо! чпсельност! прац!вппк!в
струкцрппх п!дроздй!в чугу1всько!
райоппо! дер'кавно! адм!н!страц!!'>

3 метото вдоскон:1лення орган|зад1! орщт}?и 9угу!всько| рйоннот
дерт<авно! адм|н!сщац1!, вйповйно до 1(онституд|| }кра|ни, (одексу законБ
про прац|о !ща1йи,3акону 9кра!ни <|{ро державну слускбу>' статт1 12 3акону
}кра1ни к||ро адм1н1сративн! посщди)' постанов (аб|нету !м1|н1сщ!в !кра|ни
в|д 12.03.2005 )',1! 179 <|[ро упорядк),ъапня ст}тцри апарац цент:1льних
орган|в виконавно| влади, !х територ!альних п1дрозд1л1в та м|сцевих держ:вних
адм!н1сщац1й> (|з змйами)' вщ 18.04'2012 .)т[о 606 <|1ро затвердження

рекомендац1йних перел|к1в орукт)рних пйроздй1в обласно!, 1(и!всько! та
€евастопольсько{ м[сько!', рйонно|, районнот в мм. 1{иев! та €евастопол|
дер}(авних адмй|сщац1й> (|з зм!нами та доповнен11ями), в[д 20.02.2013 }{р 118

"[1ро затвердхення |{рим1рного поло'(ення про цент надання
адм|н!сщативних пос]г}0)' керу|очись статтями 5' 6' 39' 47 3акону 9кра!ни
<|{ро м!спев| державн1 адм|н1сцап!!> внести до розпоря'1|,кення голови

районнот деР:кавно! адм1н|сщал|! в[д 30 щавня 2014 роч ){э 252 к||ро
затверд)кенн'[ ст}ктури та гранинно! чисе:ьност[ прац!вник1в сщуктурних
п1дроздй1в 9угу!всько! Районно! державно! адм1н|орац!!> (|з змйалли) так|
змйи:

1. Реорган!зрати управл|ння економ|чного розвитку [ торг!вл1
1{угу|всько! рйонно] дерясавно! адмй|страд|! тп.тгяхом под|ту, утворивгпи так!

ср1тсцрн| п1дрозд|ли:
в!ддй економ|чного розвитку | торг|вл| 1{угу|всько! районно| державнот

адм1н|сщап|{;
в1дд|п з питань надання адм!н|сщативних пос]туц чугу|всько! районно|

дерхавно| адм|н|сщац|!.
2.3нести до €тр}кц?и чуц!ъськот районнот дер:кавно| алм1н|сцаш|!,

затвердженот зазначеним розпорядхенням, так| зм|ни:
2.|. [1озиц{:о 3 вик.,!}очити;

у зв'язку з цим позиц|1 4-16 €щщцри 9уц!всько! рйоннот державно|
адм1н!сщац1| ввакати вйповйно позицйми 3-15.
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2.2..{оповнгги позиц1яг.пт 16, 17 у такй релакп||: --
*16. Ё1ддй економ|чного р'',й'у | торг1вл| 9угу|всько{ рйонно|

деРжавпо! ад+дй|стРац|!-
17. в1ддй з питапь вацання адм1н|стративних постгщ [[угу{всько!

айошот деРхаввот адм!н!страц||.>.

3. Бнести ло |рани':яо| чисе:ъност! прап1вник1в_ алаРат}'.та

"ир'ййй {угу|всько1 рйоннот державно! адмй|стац|]'

зазначеним розпорядженням, так| зм!ни:

сщукт}рних
затверлхено|

3.1. |1озицй 3 вик.'1]от{ити;

у зв'язку з цим позиц|1 4-16 €р1кцри ![уц!всько! рйонно'1 державно1

адм|н{сщац|! вва:кати вйпов|дно позиц|ями 3_15'
' ' 

3.]. доповнити позцц1ями 16, 17 у такй редакц|!:

<16. 8|дд|л економ1чяого розвитку | торг|вл! чугу]всько'{

р#онн''{ дер'са'"о| адм1н!страц|1 4

17. в1дд1л з питань надання адм|н|стративних посщд

9угу!всько! рйонно| дерхазно{ адм!н|сщац11 з>>'

4.3атвердити список прац!вник1в 11ру!всько| рйонно! державно|

адм1н|сщаш!!, у шсих зм|нто:оться 1стотн! рлови прац1 та наймен)ъання посади

зг1дно з нинним законодавством 9кра:ни (Аодаетьоя)'

5.8ивестиз|:птатногорозпису1птравл|нняековом1чногорозвитку1
торг!вл| чуцтвсько! рйонно! державно{ адмй!ср_ а:'::11::*''

нача'ъник щравл|ння економ|чного розвитч 1 торг|вл!; 
.

заст}.!]ник начальника управл|ння, нач:!']|ьник в1дд|лу р::т]ч

",'*',"'!' ринку та п!дприемництва щравлйня економ!чного розвитку 1

торг!вл|;' 
спец|ал1ст 1 категор|! в|лд|лу розвитку ст!оживчого ринку :а

п!дприемництва щравп!ння економ1чного розвитку 1 торг:вл!;
'л"р**''й ал'л1н|сцатор в[дл|лу розвитку спож!{вчого ринку та

п!лприемниптва управл|ння економ1чного розвитку 1 торг1вл1;-,'"-,"'*-"|дд1,усоц|ально.економ1чногорозвитчуправл1ння

економ!.тного розвитц | торг!вл!;

.''''""й спец!ал|ст в|дд1:у соц|а:тьно_економ|чного розвитч управл1ння

економ!нного розвитку 1 торг!вл[;

д"р**"'й алм!я1сщатор в!дд1'тц .соц1ально_економ1чного 
розвитку

у',разл|ння еко"ом|няого розвитч 1 торг|вл|'

6. 8вести до !штатного розпису в1длф економ|чного розвитку 1 торг1вл1

чугутвсько! рйонно| дер:кавпо| адм!н|срац11 так| посали:

головний спец!й|ст в|дд1лу (2 п:татн! одиниц|);

спец!ал!ст 1 категор!| в|лл1щ'
7. Бвеоти до тцтатного розпису в!дд|'у з пит:|нь вадання алм!н|сщативних

послщ {угу{всько| рйонно1 дщжавно] адм|н1страц1] так! посади:

начапьник в1дд|лу;

л"р**',и 'л'ь;сщатор 
в1дд|лу (2 тптатн! одиниш1)'
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8. }(ер!вникам с-тр}'!сгрнллх пйрозл1лБ рйошо! лер:кавно1 адчй!сРац!!
зазнавешх у тупкг| 1 шього рзпоряллсеняя, (п|сля признавеняя/перве;ешя) у
ти;ло*евий термй:

8.1. Розробяти та надати на затвеРФкенЁя голов| рйопво1 деРжавнот

адм|н1страц1! поло)кення пр ср1'тсг1рний пйРоздй 9уц|всько! районно|
дерясавно! адт.тй1стац|] в[дпов|дно до пок]1адених на нього функц;;' штатний

розпис та ко|ппторис витРат.
8.2.3абезпечити у раз| необх!дност1 знищення в уст:!новленому

законодавством порядц печаток ! штамп!в.
9. 91дд|;ц кадРовот роботи апарац 9уу!всько? районно! Аерхавно|

адм|н|сщац1! (||рядка 1.Ф.) за6езпе'плти додер)|@ння вимог чинного

з{|конодавотва при переведенн|' зм|н1 |стотних уътов прац| та нйменування
посал праш!вн ик1в

10. (онщоль за виконанням розпорядження пок.,1асти на кеР1вника

апарац 1{уц!всько] рйоннот державно! адм1н1сщал!! 1(овт'тт 1.}0.

-и2-------?. коРоств, льов
3аступник голови райоппо!
дер:кавцо1 адм!н|страц1!



зАтввРдквно

РозпоРя'Фкення голови

райош{от деРх(авнот адм!н!страц[т

/с?

с!1исок
прац|вниЁв 9уц1всько! районпо1 дерясавпо[ адм!п!страш[[, у якпх

зм!нпопоться !стотн| умови прац! та пайме|{ування цосддп згйно
3 чцнц!|м законодавством }кра[цп

]ф
з|п

п.!.Б.
подц!внпка

[{азва посадп
до реорган|зац![

назва [осдди
п|сля реоргап!зац1!

1 ] 4

1. 8олоцкова
8алентина
йихайл1вца

заст}41ник нача1ьника

управл|ння, нача!ьник
в|дд|у розвитч споживчого

ринку та п1дприсмництва
1гправл|ння економ|чного

розвитку 1 торг|вл|
1{угу!всько| районно1
деожавно! адм[н!сттац1!

нач11пьник в1дд1лу
економ!чного
розвитку 1 торпвл1
9угу|всько1 районно!
дер]казнот
адм!н|сщац|{

2. [альченко
Флена
Анатол1!вна

спец!ал|ст 1 категор[| в!лдф
Розвитку споживчого ринку
та п|дтщиемництва

управлйня економ!чного

розвитку | торйвл|
9уц!всько| районнот
дер:кавно| адм|н1страц||

деРжавний
адм[н1сщатор в|дд!лу
з питань надання
адм|н|сщативних
пос]гуг 11уц!всько!'

районно! дерхавнот
адтл1н!страц|!

з. [оровенко
йарина
8олодимир|вна

нача.]|ьник управл1ння
економ!чного Розвитку 1

торг!вл| 9уц!всько{ рйонно!
дер)|€внот адм|н|стац|т

начальник вцд1]у з
питань надання
адм1н1сщативних
пос.'г}т 9угу!всько|
рйоннот державнот
адм1н1страц|]

4. пал€жда
Фльга
€ергБна

нач'!льник в|дл|:у соц[алтьно-

економ!.*того розвитку
управлйня економ|чного

розвитку 1 торг1вл|
!1угу!всько! рйоннот
дерясавно! алм|н!срал||

дер}(азний
адм|н|сщатор в!дл|лу
з питаль надання
алм|н|сщативних
послг 9уц!всько|
Рйоннот деРт(авно1
алм1н|сголл|!
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[{ер|внпк апарату рдйопцо!
дерэкавно! адм!н!страц!1

прядка 2 25 60

!.}о. ковтун

1 , 3 4

5. €идорненко
81ктор
0лекоандровин

головний спец1а.гл|ст в1ддф
соц!а.гльно-економ|.цтого

розвитц управ.тг1ння
еко!{ом1!1|1ого розвитку 1

торг|вл! чугу!вськот
рйоннот дерхавнот
апм|н|стоап|!

головнии спец1:1л1ст

в!дд|,ч економ1.плого

розвитку | торгБл1
9угу|всько{ районно!
дерт<авно!
адм1н1сщац1!

6. !сова
}!лодмила

,{мир|вна

дерхсавний адм|н|сщатор
в1ллф розвитку споживчого

ринку та п|дприемництва

управл1ння економ1чного

розвитку 1 торг!вл!
9уц|всько! районно!
-цеожавно1 а]!м1н1стоац11

головнии спец1ал1ст
в|лп|:у економ|яного
розвитку 1 торг|вл!
9угу|всько! рйонно|
державнот
адм1н1сщаш1!


