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3\! 887 "11ро затвердження 1ипового положення про стуктурний п!дрозд|л

м|сцево! дертсавно! адм|н|сщац|!'', в1д 18.04.2012 Ф 606 "|{ро затвердхент!я

рекомендац1йних перел|к|в структурних п|дрозд1л!в обласно?, 1{и]всько] та
€евастопольсько] м|сько!, районно| в м.м. (иев| та €евастопол1 дер)кавних
алм|н|сщац!й'' (|з зм1нами), розпорядженн'{ голови 9угу|всько| районно!
дерхавно| адм|н|страц|! в1д 30.05.2014 )'{! 252 "|!ро затверд)кення струкцри та

щанинно! чисельност| прац|вник|в структ}?них п|дрозд|л|в 9уц!всько!
районно| дер>кавно| адм|н!страп|!'' (|з зм|нами)' керу|очись статгями 5, 6, 39

3акону }кра!ни "|{ро м!сцев! державн| адм1н!страц1!':
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споРту чугутвськот РАйоннот шРжАвнот Ад4|н1стРАцтт
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1. свктоР у спРАвАх молод| тА споРт}' ч}т}-твськот
(да_т! сехтор)\твор|о€-тьсяРАйог*{от двРжАвнот Ад4]н}стРАцт

головоло районно| дер;кавно1 адм1н!страи|!, входить .]о !1 сь-!а+' ! в ::е;хах

району забезпену€ виконання покладених на сектор завдань.
2. €ектор € струкцрним п1дрозд1лом районно! дер)кавнот а.:м!н!сраш!|.

п|,1порядкований голов| районно| дерэкавно! адм[н|страш1|, а також п1дзв|тнит"т 1

п|лконтрольний \,[|н|стерству молод| та спорту 9ща!ни. .(епартаменту 1'

справах молод| та спорту )(арк|всько| обласно| державно! алм|н!страш!|'

.(|яльн|сть сектору спрямовусться та контрол}осться заступником голови

районно| дерт<авно| адм1н|сщац|| зг1дно з розпод!лом обов'язк1в ь;!ж головото

районно| дер;кавно! адм1н|срац1| та його заступниками.
3. сектор у сво!й д|яльност| керусться 1{онституп|сто та законами

!кра!ни, актами |1резидента !кра!ни, (аб|нету \.{1н|стр!в !кра!ни. наказами

[епартаменц у справах молод! та спорту !,арк!всько] обласно1 державнот
адм!н!сщаш1|, розпорядженнями голови обласно] та районно| державних
адм1н1страц1й, а тако;к цим [1олоэкенням.

4. граничну нисельн!сть, фонд оплати прап| прап|вник|в' тптатний

розпис та кошторис сектору ви'}начас голова районно| лержавно| алм|н|страш|| 1

метсах в!дпов|дних бтодх<етних признанень.
5. сектор с самост|йним п|лрозд!лом районно]' _1ер)кавнот адм|н|страц||.

ма€ статус горидинно| особи публ!нного права, яке визнача€ться головото

районно| дер>кавно! алм|н|срап||' ]!1а€ печатку !з зобра;л<енням ,[1'ертсавного
[ерба 9кра!ни та сво!й найп:енування\{. рах}_нки в органах 1(азначейства, власн|
бланки.

о. сектор с г1равонаступником вс1х прав та ооов язк1в в

молод| та спорц 9уц1всько! районнот державно] ад]!1!н|страп||.
вс1х обов'язк!в в!дд|лу у справах6. €ектор

7. Фсновним завдан!1'1м сектору € забезпечення реал|зац!т державнот
пол|тики на в1дпов1дн|й територ|| з питань молод1, ф!зинно! культури та спорту.
о'}доровлен г1'{ !в|лпонинк1 д;тей. що вкл!очас;

1) виконання прощам ! зд!йсненття заход!в, спрямованих на
забезпеченгтя розвитку творчих та 1нтелекцальних зд]бностей молод!.

формування навичок здорового способу життя молод|, реа.т|зап1то прав д1тей на
оздоровлення та в!дпонинок, розвиток ф!зияно! культури та спорту. зг|дно з

чинним законодавством у ме)ках наданих пов1'1оважень' що н'!'{е)кать до
коптпетенц!! сектору;

2) координаш|то д!яльност| виконком|в с1льських та се.ци1цних рад з

питань реап|зап|| лержавно| пол!тики стосовно моло!1, ф!зинно| культури тз
спорту' оздоровлення та в|дпочинку л!тей у ме)1{ах наданих повнова)кень! що
налРжать до компетенц!| сектору;

' 3) сприяння розвитку вид|в спорту, визнаних в !кра!н|;
4л зд1йснення опера!ивного 1лравл!ння д|яльнос;! к0м)на!ьного

п1;1присмства районний шенр ф|зитного здоров'я населення "[пор'т л;:я вс!х'^

9уц{всько! районно| рали {арк!всько| област], комунального закладу



",{итяно-:онацька спортивна :пхо._та 91т'_ът-ьъло- рйшЁ я,л \,п!ш,вт|
област!'', комунального зак-,1ад_, оз::оРов]евв' та --щ! -1чс:_
({уфвсько| 

районно! ради у ме)ках на.1ан}1\ пов|!ов!!вв}- щ 6Ё-у'ъ _ш.

компетенц1| сектору;
5) сприяння щомадським орган|зац!яу ф|зц_-тьцрво.-аорш{

спрямованост!. молол!жним. литяним орган!зац|ям у прове.]енн! нггчн зд:ол::ц ъ

ме)ках наданих повноважень! що н:ше)кать до компетенш!| сектор1:
6) орган1зац1то, проведення ф1зкультурно-спортивншх захо:!в'.-ер:

1пироких верств населення, за[учае !х до загтять ф1зитного к_\''1ьт\ рою та
с{]ортом;

7) орган|зац|то, проведення заход|в. спрямованих на забезпечення
дозв!л,тя молод! !а розви!ок гворчи\ та !нтелек':1альних зд!бнос:ей (конктрст:.

фестивал|, виставки, тощо);
8) орган1зац1то, проведення заход1в, спрямованих на форплування

навичок здорового способу життя та пРоф1лактику сош{ально небезпечни:'
хвороб у молод[х<ному середовищ';

9) орган!зац!то в!дпонинку ! оздоровлення д!тей та молод!;
10) оприяння розвитку ол|мп|йського' параол|мп1йського руху;
11) стщиянт:я м}кнаролному сп|вроб!тниптву з питань молод|' ф|зивно|

культури та спорту;
12) утасть у п!дготовц! пропозиш|й до проект|в прощам соц!апьно-

економ|чного'та куль'1урного розви пк1 район1:
!]) зд!йснення повноважень. _:елегован| органами т:!сшевого

самоврядування;
14) орган1заш!то роботи з укомплектування, збер|гання, обл1к1' та

ви користанн я арх!вних локумент|в:
15) унасть у вир1гпенн[' в|дпов!дно до законодавства' колективних

трулових спор!в (конфл|кт|в).
8. €ектор, в|дпов1дно та у межах визначених повноважень, викон1'с так!

зав/'1ання:
!,) забе;пен1с ) межах сво]х повноважень захис! прав ! ;аконних'

!нтерес!в ф1зитних та торидинних ос|б;
2) надас адм|н|страти вн! послуги;
3) зл1йснгос державний контроль за дотриманням п!дприсд:стват;и.

установами та орган|зал1|ями лравил. норм. стандарт|в )' ме)ках наданих
повноважень. шо належа]ь до компе:енш|| сек:ор1:

4) вносить пропозиц]] щодо проекту в!дпов1дного м|сшевого бюд;кет);
5) забезпенус ефективне | ц1льове використання в|дпов1дних бтоджетних

котпт]в;
6) бере унасть у п!дготовц! захо:|в:подо рег!она.']ьного розвитку;
7) сприяс, в ме;ках сво!х повнова)кень! виконанн|о програм (проек'п!в)

розроб.:енг:х т:олод|жниуи. ди!ячими га !ншими тоуадськими орган!за::!ят:и:

-



э

8) розроб:тяс са:;ост!йно або разом з ]нтпими сРукц'рни\{и п!:роз:!..атт+:
пРое\-ти розпоряджень го,-1ови районно; державнот адм1н;сщац;т. ) ви]начени\
]аконоу випа-1ках - лроекти норча|ивно-правових акг!в ] пи'1ань реа:!заш!|
галузевих повнова)кень та анал!тичн| матер|апи 3 питань. що належать до
компетенп|| сектору;

9) бере у{асть у п!дготовц1 зв!т!в голови районно| дерхсавно!
адм1н[сщац|| для |х розгляду на сес1| районно| ради;

10) готус (бере уяасть у п1дготовц|) проекти угод, договор|в,
меморандум1в! протокол1в зустр!чеи делегац!и 1 рооочих Фуп у межах наданих
повноважень, що нале)кать до компетенц11 сектору;

!1, анал!]ус стан та тенденц11 соц1ат1ьно-економ1чного 1 цльтурного
розвитьу у галуз1 молод|>кно| пол!тики, ф|зинно! культури | спорту;

|2) пог1с лролозиш!| ло проек':|в гал) !евих програм шодо пол!::шен;;я
становища молод|, оздоровлення та в1дпочинку л1тей, розвитку творних й
!нтелекцальник зд!бностей та форптування навичок здорового способу життя
молод1' розвитц ф1зивно! культури та спорту' забезпечус тх виконання у ме)ках
наданих повнова)кень' що належа|ь :о компе:енп||сек:ор1:

13) розроб,:яе | подас на розг_тя,т районно[ державно! адм1н!страп||
пропозиш|| щодо ф!нанс)вання та т:атер!ально-':ехн]чного забезпечення.
необх!дного ш1я виконанн'] прощапт | зд|йснення заход1в, спрямованих на
пол!пшення становища мо'':о:!. оз:оров.:ення :а в!дпочинок д!|ей. збереження
та розвиток мере>к1 дитяних зак.':а,]|в оздоровлення та в!дпонинку. розвиток
Ф!зично1 ч/льт)фи та спорт};

14) готус пропозиш1| стосовно вдоскона]1ення нормативно-правово| бази
з питань' що нш]ежать до компетенц]т сектор1. ! вносить ]х в установленому
порядку на розгляд районн1й дер>кавн!й адм|н|сщац]{ та обласьт!й лержавн!й
адм1н1сщац1|;

15) координус, у ме)ках сво!! повноважень' зд!йснення заход|в.
спрямованих на орган1зац|:о оздоровлення та в|дпочинку д1тей 1мо,тод!, сприяс
збере>кенню':а розви:к1 мереж| дигячих вак_':ад|в оздоровлення |а в!д:;онинкт:

16) проводить роботу, спрямовану на виявлення, п1дтримкт ! розвиток
талановито| та обдаровано! молод|' орган!зовус та бере утасть 5 лровеленн!
ол!мп1ад' спартак1ад, змагань, конкурс1в, турн]р]в, виставок. фестиват|в
творнос:!. конференш!й. форум!в. !нших захо_:!в. спрямовани\ п:з л!:вишення
чльтурно-осв1тнього та заг,ш!ьного ф!зичного р!вня д!тей 1 молол1;

17) пору:луе в установленому порядку клопотан11я лро в!дзнанення
обдаровано! молод1 державними налородами' присво€ння [у стит:енд1й 1 прем!й;

18) вживае заход!в, спрямованих на утверд)кення здорового способу
життя у молод!хному сереловищ|, проводить !нформаш!йно-просв|тницьку
роботу. сем!нари ':а грен|нпи. ,,гаряч| л!н!],' шоло про:и:!!' по!]]иренню
соц|апьно небезпечних хвороб серел молод| у ме)ках надани\ повноважень. що
нат1ежать до компетенц!! сектору;
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] 9) з:1йснгос коор:инаш!го :!я_тьност| ! конроль за орган|заш!сю в+:|з:-т

щ1п :!тег! на в!]починок та оз.]оро&'1ення )' ме]ках наданих повноважень. |11о

на-1е)}(ать.]о ко\!петенш|! сектору:
?0) забезпенус формування та затвердження календарних л.тан!в

прове!ення спортивних з[,|агань та навча;]ьно-тренувальних збор1в в|дпов|дно
до €диного к:1лендарного плану ф1зкульт1рно-оздоровчих та спортивних
заход1в; орган!зац;ю та проведення заход|в, передбачених ка-цендарними
лланами ф|зк5ль|}Рно-оздоровчих !а спор')ивних захол!в. 1 уежах когш:|в.
вид!лених на ро,ви'1ок ф!;инно| ку.'1ь|)ри га спор!):

2 ! ) коорлин1 с д|я. :ьн!с : ь с!. :ьсько] _1и ! ячо-юнацькот слор : ивно| школ и

ф|зку'пьтурно-спортивного товариства <!{олос> 9уц!вського району у межах
наданих повноважень. шо нсшежа | ь :о компе : енш!! сек гор1 :

22) затверлхус регламент проведення районних ]мала!нь та комплекту€
склал зб!рних команд району за видами спорту, забезпечус орган1зац!го унаст!
;б!рних команл район\ га спор]смен'в у 'маганнях р!;них р!вн!в ) чежах
ко1пт|в' вид!лених на розвиток ф1зичнот культури та спорту;

23) сприяс збереженнто ! розвитку мереж| ф|зкультурно-спортивних
;ак_':ад!в та вживас .:аход!в шо_;о зч!шнення |х калрового по:енш!ап1 :а
птатер|ально-техн|нно| бази;

24) порутлус в установ'[ено\'|у поРядку клопотання г1ро в|дзнанення
спортсмен|в, тренер!в ! прац]вник;в сфери ф|зинно[ к}.1ьтури та спорту
державними нагородами щодо присво.ння |м спортивних звань у ует{ах
надани\ повноважень_ що н€шежа'] ь до кот:пе.енш]'[ секгору:

25) забезпенус орган|зац|то | сприяс актив!заш!! ф!зкульц рно-о }доров'{о]'

роботи у навч€ш1ьно-виховн1й, виробнит1й ! соп!а'тьно-побутов!й сфер!, розвитку
аматорського масового спорту' спорт) !нва:!:!в та ветеран!в у ме]ках наданих
повноважен ь. 1цо нашежа ! ь до ком пе:ен ш|| сек:ор1 :

26) вивнас, узагальн1ос та по1]]ир}о€ переловий досв|д роботи з пита!!ь
молод|, орган|зац|] оздоровлення та в1:]починку д1тей, ф|зинно| к)льт}ги га
слоръ. проводить з ц]сю мегою чс']о:ичн! ! на1ково-прак:инн! сем|нари.
конференц11 та 1н1!1| заходи у межах на.]аних повнова)кень' що на1е)1(ать до
компетенц1| сектору;

27) ъивяас потребу у фах!вшях лля орган!зап1! роботи з питань ф|зитно!
культ}?и та спорту' спр!1,1с на[]рав.тенню на п{двищення |х квап|ф|кац!|;

28) сприяс за;!г{енн1о кошт|в п|дприсмств, )станов та оргав|зац!й для
п|дтримки молод|. оздоровлення та в|дпояинку д!тей. розвитку ф1з::нно!
культури та спорц;

29) взаемод!с з м|сцевими осередками громадських орган|зап1й

ф|зкультурно-спортивно! спрямованост| 1 межах на']]ани\ повнова)кень' 1|1о

: н}йе;кать до компетенц!! сектору;
30) сприяс ) !абезпеченн! медично!о | лиспансерно:о обстеження

слортсмен1в, спортсмен1в_!нват]д|в та 1х тренер1в у !1е](ах шада|1их
повноважень. що належагь ло компе':енш!| сектор1:
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31) с.г- ?Ё_- 
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]
сп!вроб1тннцгва у | евт пш пц}_-__ €сектору; 

!
,:, "..","'-', 

(шс^тивнс | |!!-_!ь.]Ё щ- 
-- 

т!-
спортивних майданчик1в, 1цо знаходятъся на ![т]пвР_ Р-ч_ 

-

правил безпеки п!д нас проведення масових споРггшгтнх захо_!|к
33) проводить серед населен|{'1 !нформап1йну', роз'ясгповать:п та

!ропагандистську роботу, провадить в установленощ/ поря,:ч' |нфрмап1г--тно-

рекламну та видавничу д;яльн;сть у ме]ках наданих повнова)кень. 1цо на-1е'кать
до компетенц1| сет<тору:

34) зд!йснтос контроль за дотриманням законодавства з |1итань' |цо
н:1'11е}(ать до компетенц1! сектору;

35) забезпенус зл!йснення заход1в щодо запоб!гання ! протид!| корупп||;
36) розглядае в установленому законодавством порядку звернення

|ромадян;
37) опрацьовус запити ; звернення народних .1,епутат;в !кра|ни та

депутат1в в!дпов!дних м|сцевих рал;
38) забезпенус доступ до публ|нно! |нформаш1|, розпорядником яко!

в|н е;

39) орган|зовус роботу з укомплекцвання, збер|гання, обл]ку та
використання арх1вних документ1в;

40) зд1йснтос передбачен1 законом гапузев1 повнова':ьення;
41) виконус |нтл| функц|! в1дпов|дно до покладених на нього завдашь;
42) передас у встановленому порядку та визначен1 строки до сектору

забезпечення досцпу до публ!нно| 1нформаш|| ({угу!всько| 
районно] дер}{ав}тот

адм1н[страц1т 1нформац|то, яка в|дпов1дно до закону !кра!ни "|[ро дос'1'! п до
публ1яно| !нформап|!"'€ публ|чно}о' кр!пт !нформап1! з обмеже11им достуг1о}'!;
гоце та подас в установленому порядку ан&!1тичн1 }1атер1али 1 с|атистич11у
зв1тн|сть у ме)ках наданих повноват{ень. цо на'1ежать до компетентт|!' сектор1:

43) зд1йснтос у ме)т(ах надани\ повнова;кень, 1](о нале)кать до компетент1!]'

сектору' конроль за додер,кання-\1 ви}1ог законодавства про захист
персон;1пьних даних 1з забезлечення[1 в!дпов!дно до закону! дос']у11у до
1нформац1!, пов'язано! з обробкото ланих у баз| персон,шьних даних.

9. сектор для зд!йснення повноважень та виконання завдань' 1до

визнатен|' мас право:
1) запунати до виконання оьремих роб!т, вивчення окремих питань

спец1ал!ст1в, фах!вц!в 1нтпих сщукт}рних п1дрозд1л,|в районно| державнот
алм!н|сщац!'[' орган!в м1сцевого самоврядуванн'1. л!дприсмств, установ та
орган!заш!й '( ,а логодженням з !х кер!вниками). а пако;к пре.пспавник!в
громадських об'сднань (за згодото);

2)'олер>тсувати в установленому законодавство)\,1 порялку в|д !нштих

структурних п!дрозд|л!в районно] дер)кавнот адм!н!срац1|' орган|в х;|сшевого

самовРядування' п!дприсмств, установ та орган1зац!й, неза.]1ежно в!л форт;и
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&-1асно(-т1- та т\ поса.]ов}1\ ос1б 1нфор:тап!го. .]оц'\{енти ! хтатер!ати. необх!_тн|

'}1я в}!конання по}с-'|а-]ен[{\ на нього зав.1ань:
3) вноскти в \'стано&-!ено\ц порядц' пропозиц1| :цодо у.]оскон&-1ення

районно| ,]еРхавнот а;:т!н|сщаш|! у галуз1 молод|жно1 пол1тики,роооти
ф|зинно| ц;тьцри та спорту;

4) сютикати в устано&ттено\{у порядку наради' проводити сем|нари з
пи'1ань. шо н2шежа !ь до компе:енш!|сек':ор1:

5) зд!йсн}овати перев|рки стану роботи кощ/н:.льного п1дприсмства
районний центр ф|зичного злоров'я населенл:я "€порт дтя вс|х'' 9угу!всько|
районно! ради {арк!всько! област|, комунапьного закладу ",{итяио-к)нацька
спортивна 11]кола 9уц!всько| районно! ради !арк!всько! област|'''
комуна'1ьного закладу оздоровлення та в|дпонинк1' "1урист'' 9уцФсько!
районно{ ради, с!'тьсько'{ дитячо-юна|(ько1 спортивно| тлко"ти ф!зкультурно-
спортивного товаРиства "!{олос'' 9уц':вського району у ме)ках наданих
повноважень. шо належа'1ь ло комле!енш|т сектор):

6) орган!зовувати в установленому порядку видавничу д|я,'1ьн!сть.
виготовлен| { методичних' !нфорьтац|йних матер|ал|в, проводити сем1нари.
конференц||, "кругл| столи'' з г1итань. що на[е)кать до компетенц11 сектору;

7) делецвати право проведення заходу горидинн|й або ф!зитн|й особ!,
яка зазначасться 5 наказ! по сек]ор} ]а при{начасться в|-; пов|_тал ьно:о за
ор:ан|заш!ю. проведення га гасть ) 'а\о-];:8) надавати ц1льову ф1нансову п!лтримку торидинн|й особ1 д"тя
проведення певного заходу.

10. €ектор в установлено\|у законодавством порядку та у п1е)ках
повноважень вза€мод1€ з 1н1шим}.1 сщ)'ктурни},1и п1дрозд1,]ами. апаратом
районно| державно| адм|н1страш||. органа\1и т:|сшевого самоврядування' а також
п!дприсмствами, установами та орган!заш!ят:л; з \1етото створення умов д']я
провадження посл|довно? та узгоджено] .]!я__тьност| тцодо строк!в' пер[олинност!
одержання | передан| [нформап1!. !{еобх1,]нот д]1я нале)1{ного викона11ня
покладених на нього завдань та з]]иснення зап:_1анованих 3аход1в.

11. €ектор очолтос зав].]:'вач. який призначасться на посаду 1

зв1льнясться з посади голового районнот ,]ержавнот а:ь:|н|страп|| зг1дно 1з

з:}конодавством г1ро державн) сл5'жб1 ]а погодження\: з директором
{епартаменту у справах молод| та спорту {арк!всько] об.пас;:о] дер;кавно1
адм!н!страц|! в установленому законодавство\1 порядку.

12. 3ав!дуван сектору:
1) повинен мати щомадянство укратни, в1лпов1дну осв1ту ! профес|йну

п!дготовку, волод|ти державно|о мовок);
2) зд!йснюс кер!вниш': во сек]ором. несе !!еРсональну в|:пов!да:ьн!с'ь ;а

орланвац]}о та результ?ти иого д!яльност1' сприяс створеннк) на[ежних у[{ов
прац! у сектор!;

3) подас на затверд)1(ення голов| районно! дер}(авнот ацх:!н!стра;г|1
поло)кення про сектор;



с

-1} ]атвеР_[А] ( п(\_з 1ов! :нст}кц'т пРш|вншк|в се\-|ор} та ро,ло ]|.!я!

обов'гзьз: ч1;х нг;чн:
5 п в-тац с робоц сектор1- внос}!ть пропозиц1! ш-то:о фор:::1вання п.:ан!в

гтбо п ра.г'1онно|:ержавно! а:тт !н1сраш||:
6) в;хива€ за:со:!в тцо:о }'']оскон&'!енн'1 орган!зап1| та п|']вищення

ефективност! роботи сектору;
7) зв!ту€ перед голово|о районно1 державно1 адм!н!сраш|| про виконання

покладених на сектор завдань та затверд)кених план1в роботи;
8) мо:ке входити до складу колег|| районно| дер;кавно| адм!н1страц1!;
9) вносить пропозиц!! 1цодо розгляду на зас!данцях колег|| районно|

дерэкавно| адм1н|страц|! цитань' що напежать до компетенц1| сектору! та

розробляс проект и в{лпов!_тних р!шень:
10) мот<е брати утасть у зас|даннях орган!в м|сшевого самоврядування;
!!) лрелставляс !нтереси секгорт т взасмов!дносинах з !ншичи

сщуктурними п|дрозл|лами районнот державно'' а:м|н1сраш||. з департаменто}'1
у справах молод| та спорту обласно| лер;кавно! адм!н1страш]т. органами
м!сцевого самоврядування' п!дприсмствами, установами та орган|;ац!ями - за
доруненням кер1вництва районнот державво} алм1н|страш1!:

!2) видас у межах сво|х повноважень накази. орган!зовмс контроль +а |х
виконан|] 1м.

11акази нормативно_правового характер)'. як| зач]пають права, свободи ;

законн| !нтереси громадян або матоть м1жв]домчий характер' п1длягаа1оть
лер;кавн|й рессраш|! в 9угу|вськом1 м!ськрайонно\|) 1прав.:!нн! :осгиш|1
)(арк1всько1 област!;

13) зд1йснтое доб|р кадр|в;
14) орган|зовуе роботу з п!дви1цення р|вня профес!йно] коптпетентност|

деря<авних сщ,жбовц1в сектору;
15) проводить особистий прийот: щот:а:ян з питань' |цо на'1ежать до

повнова)1(ень сектору;
|6) забезпечус дотримання праш|вникат:и сек!ор) правил вн5 пр!шнього

'1 рудового розпорядч !а виконавськот ]ис]1ип_!!ни:
!7) зд!йсн:ос |нш! ловноваження! ви,начен! '3аконом:

18) на пер!ол в!дсутност] зав1:ува.:а сектору його обов'язки виконус
головний спец|ал1ст секгору;

!9) забезпечус функш!онування 1 секгор! сис':еми 5::равл!нгш як!с;:о.

[{ер!вник апарату районно!
дерлсавно1 адм!н!страц!!

Ряб!н|на 2 55 85

/,'г,|

,[/с|,'

[.!о. ковтун


