
}{угу!вськА РАйоннА двРт(АвнА Аду||н|стРАщя

хАРк[всько| оБ.]1Аст1

Ро3поРяд)кш,ння
/1 /2)2й|{а .4{'|'-{ гаэусц.-.-Ё_?-'.а 9угу!]в !{р 22

!|ро затверАлсення полоя(ення
про апаРат районно1 дер?|(авно|
адм!н!страц!!

8[дповйно до статей 5, з9' 44 3акону }кра!ни (про м|сцев! дер:кавн|
адм1н|сщацБ, 1ипового Регламенц м1сцево| державно! адм1н|ощац[!,
затвердх{еного постановото }(аб|нету й[н1сщ|в 9кра'йи в1д 11 рудня 1999 року
!х[э 2263 (1з зм|нами):

1. 3атвердити |{оложення що ::парат районно| дер}{авнот адм1н1сщац||
(лал1 - |{оло:кення), що додаеться.

2. 1(ер|вникам сщукт}?них п|дрозд1л!в апарац районно1 державно|
адм1н1страц11 у сво!й д1яльност| кер5,ъатися цим |{оло:кенням'

3. Бизнати таким' що вщатило чинн!сть. розпоряджен!{,1 голови районно!
дер:кавно! адм!н|сщац|! в|д 29 березня 2013 року [э 86 <||ро затвердхення
|{оложення про апарат районно! дерх<авно1 адм|н|срац1}>.

| олова районно! дер:кавно|
адм!н!страц!! €.о. коРолк)к



зАтввРджвно

Розпорялт<ення голови район но|
дер)кавно| адм!н1сфац11

2 гтци/з:2уйцуц ху /аЁ}.'--.-'

положпцня
про апарат райоцно! дерясав||о1 адм1н1страц!1

1 . Апарат районно| дер>кавно? адм|н1срац1! (дат! _ апарф складасться з1

струкцрних п[дрозд1л|в, що орган1зац1йно забезпену:оть основну д|яльн[сть
районно! дер:кавно! адм!н|сщац||, не зд!йснтотони безпосередньо повноважень 1

компетенц|| районно| державно| адм1н!страц|1.
Апарат щвортостьоя головою районно| дерхавно| адм|н|срац1|

в1дпов|дно до статг| 44 3акону 9кра1ни <<|1ро м|сцев! дер)кавн| адйн;страц;т'.
2. ,{о складу апарату входять:
орган!зац|йний в|дд!л;
в|дд|л кадрово1 роооти:
загальний в1дд|л;
в!дд!л ведення {ерх<авного рессщу виборт{!в;
в!дп!л масових комун |каш!й:
в!ддй ф1нансово-господарського забезпенення;
лоридинний секгор;
сектор контрол|о;
сектор оборонно!, моб|л|заш|йно!, режимно-секретно| роботи та взасмод1|

з правоохоронними органами;
сектор 1нформац|йно-комп'тотерного забезпенення;
адм[н|сщатор.
3. Аларат у сво!й д|яльност1 керусться 1{онстицгц|ело 9кра!ни, 3аконом

}ща1ни <|{ро м!сцев| державн| адм|н!сщац||>, |ттгпими законами 9кра1ни,
актами |{резидента 9ща!ни, 1{аб1нец &1[н[стр1в 9кра!ни, Берховно! Ради
}кра|ни' !нших ценщальних орган!в виконавнот влади' розпорядженвями гол!в
обласно| та районнот дер}(авн|тх адм1н|срац!й, Регламентом районнот
дер)ка8нот адм[н|сщац1|, м}кнародним стандартом {5Ф 9001-2008' цим
|1оло:кенням, а також наказ21ми кер|вника апарац районно| дерхсавно|
адм!н1сщац1!.

4. Фсновними завданн'{ми :1парату е п!авове, орган!зац|йне,
1нформац1йно-комп'тотерне, матер[ально-техн1чне та 1ншге забезпечення
дйльност! районно| державно! адм[н|сщац!|, п1дготовка анал!тинних,
|нформаш!йних, !ншшх матер!ал!в. наданг{'{ методично] та практинно| допомоги
сщуктурним п1дрозд|лам районно| державно| адм[н1сщац|!' органам м1сцевого
самоврядуван}]'{.
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Разом |з забезпеченням основних завдань апарат сприяе впровад)кенн}о в
орган|зац!то роботи сщукг1рних п!дрозд1л|в районно| державно| адм|н!отрац1|
ефективних форм 1 метод1в утщавл1нсько! дйльност1 при зд1йсненн! остаттн1ми
державного управл1ння в!дпов|дними галузями та територ|яшги' анал!зус ш:о

робоц' узагальнгос позитивний досв|д.
&арат районно! державно| адм1н1сщац|!:
коордищс робоц з п!дготовки. розстановки, п!двидцення квал!ф|кац|| та

оц!нки кадр1в у стукцрних п|дрозд1лах районно| дерхавно| адм|н|страц|!
стосовно ос|б, яких пРизначас'та зв|пьняе голова районно| дер:кавно!
адм1н!сщац1|;

зд!йстттое орган1зац1йну п1дримку, забезпечуе взаемод1то районно|
лержавно| алм!н!страш!|, орган!в м!сшевого самоврядуван}{'{, заклад!в' установ
та орган|зац1й стосовно створення та ведення ,(ер:кавного ресотру виборш|в,
контол1о€ виконання р[п:ень розпорядника Реесщу, яким е фнща.тльна
виборна ком1с1я' та методичних рекомендац|й в|лл1лу алм|н1сщуванття
.[1'ержавного рессру виборш{в апарац обласно| лержавно1 алм|н!сраш!|;

вживае заход|в' передбанених 3аконом 9кра!ни <<[{ро дооцп до публ1ино!
|нформац|!>, щодо забезпеченн-,{ досцпу до |нформац|! яка була ортл.лана або
створена розпорядником |нформац|| або знаходиться у волод[нн| районно|
державно! адм|н|сщац1т, щ1м 1нформац1т з обмеженим доступом.

5. Апарат у процес| виконан}{.'1 пок.]1адених на нього завдань взасмод!е |з
стуктурними п1дрозд[лалаи обласно| та районно| деря{авних адм1н!ощац1й,
апаратом обласно! дерх<авно! адм|н1сщац!], територ|а.ттьними органами
м1н1стерств, |нтпих ценральних орган[в виконавчо] влади' а тако)к з орг:1на-т\.{и

м!сцевого с!!моврядРання' !} посадовими особами та депутатами р1зник р1вн|в,
щомадськими об'еднаннями, п1дприемствами, уотановами та орган!зац1ями.

6. Адя реал|зац|1 завдань апарат мае право:
з:1лучати спец1ал|ст|в сщукц.рних п|дрозд|л|в районно| державно]

адм!н[стРац!!, п1дприемств, орган|зац[й та установ' щомадських об'еднань (за
погод)!(енням з |х кер|вниками) для вивчення та розгляду питань, що н'!'ле)!(ать

до його компетенц!|;
одержувати в установленому порядч в|д стукцрнгтх п1д:озл!л!в

районно| дертсавно| адм1н|сщац|т, орган|в м|сцевого оамоврядуванн'1'
п!дщиемств, установ та орган1зац1й 1нформац1то, документи та |ншт! матер!али,
а в1д управл|ння статистики у 1[уч!вському район| _ безоплатно статистичн1
дан!, необх[дн| для виконанн'1 пок.]1адених на нього завд.]нь;

ск.'!икати в установленому порядку наради, цо напежать до його
компетенц1];

коРист}ъатись в установлено}{у порядку сиотемами зв'язку | комун|кац1й
та 1ншими техя!чними засобами;

вносити на розгляд кер1вництва раионно| дер}(авно1 адм1н1стац11 проекти

розпоряд)кень' план1в, заход1в, допов1дн! записки та |нформац|! з питань' що
напехать до компетенц|| апарац.
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7. &арат в1дпов!дно до пок.,1адених на нього завдань:
опрацьову€ докг!4енти' що надходять до районно| дер>кавно!

адм!н|сщаш1|. готус до них анал!тичн!' дов1дков; та |нп.:| матер!али. а також
проекти дор}чень голови районно| дерхавно| адм|н|ощац1!;

забезпенуе веденття д!ловодства як звичайного' так 1 з щифами
обмехеного дооцпу;

за пропозиц1ями ср}'ктурних пцрозд1л1в раионно1 дер)кавно1
адм|н!сщац|!' погодженими у в1дпов1днопту порядку |з засч/пниками голови'
кер|вником апарац районно| держёвно! адм1н|стРац11 готус тщоекпа р|нного та
квартапьних план|в роботи районно| державно! адм1н1сщац|!, проект
в|дпов|дного розпорядх(ення та подас голов| районно| дер)кавнот адм1н!сщац1|
д]и затвердження, забезпенуе п1дготовку зв|т!в про 11 виконання;

формус, в1лпов!дно до Регламенц 9уц|всько1 районно| державно|
адм1н|сщац||, проект пп:1ну зас|дань колеЁ| районно| державно| адм|н|страц|!
на р1к;

узагальн1о€ пропозиц|! структ)?них п|дрозд1л1в рйоннот державно|
адм|н|срац1| та складас перел|к пигань, що пропоЁщоться д;1я розгляду на
пленарних зас1данттях районно! рали та зас[даннях пост|йних ком1с|й рйонно!
ради, надас !1 до виконавчого апарату районно! ради;

узагальн1о€ |1лани проведенн'| основних захол1в у населених щ/нктах
району на наступний тиждень;

форт"це план заход1в, що проводяться раионнок) державно!о
адм1н1страц1с}о протягом м1сяця' ти)!ш'{;

розробляс проект Реглап.ленц 9уц!всько| рйоннот державно|
адм|н[страц1!, розпод|лу обов'язк!в м!яс головото районно| дер:кавно|
адм|н1орац!!, його заоцпниками та кер|вником апарац, |!оло:кенн'т про
колег!то районно! дерх<авно! адм1н|отрац!| та 11 персональний склад' а такох<
тщоекти в!дпов!дних розпорядт(ень голови районно! державно| адм|н1сщац!!
про внесення зм!н до цшх док)ттент!в;

зд|йсн:ое контроль за своечасним виконанн'!м закон1в !кра!ни, акйв 1

доручень |{резидента }кра|ни, 1{аб1нету й1н|сщ|в }кра!ни, 8ерховно| Ради
!ща!ни, дор)чень [лави Адм1н|сщац|! [{резидента !кра!ни, акг[в { доррень
центр!|.льних орган!в виконавчо{ влади' розпоряд)кень ! дорутень гол1в обласно]
та районно! державних адм!н|страц1й, звернень | запит1в народних лепутат|в
9ща!ни та детг1тат|в м1сцевих рад' а також анал|зус принини виникненн'{
порушень у виконанн1 вимог з:вначених докРтент|в | вносптть пропозиц1| щоло
|х усунення;

за дорученням голови рйонно! дер:кавно! адм|н|ощац1! забезпетус
перев1рку виконання закон!в 9кра!ни, акт!в | дорутень президента 9кра!ни,
1{аб1нету й|н|сщ|в укра1ъи, розпоряджень | дорщень гол|в обласно{ та
районно! деР)кавних адм1н|страц[й струкгурними п1д;озд!лами районно!
державно! адм|н|сщац11;
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орган1зовуе вивчен|{'1 та узагальнення досв1ду роботи струкцрних
пирозд1л|в районнот дерт(авнот адм1н|стРац|т, орган|в м1сцевого
самоврядування та забезпецс над:1ння практи.{но| допомоги в орган!зац!| |х

управл1нсько! д|яльност|;
за дору{енн'1м голови районно| державно! адм|н|сщац1! штал|зуе робоч

орган|в м|сцевого с:1моврядування у меж1!х ! порядку, визначених
з::конодавством' надае методи.{ну та 1нтшу практичну допомоц щодо
вдосконален!{'{ орган[зац|! !х роботи' гоце пропо3иц1! з питань щодо взаемод|!

районно! дер:кавно| адм!н|сщац!{ з'органами м|сцевого самоврядувант:я п!д час
оп|льного вир|шення питань економ!чвого, соц!апьного та культурного
розвттгц в|дпов|дних територ!й;

зд|йсн:ое правове забезпечення д1яльност[ районно1 дер)кавнот
адм|н|сщаш1|' орган!зовуе правову роботу опрямовану на правипьне
застосуван|{'1, неухипьне дотриманн'{ та запоб1гання невиконанн!о вимог
законодавства, [нтпто< нормативних акг[в районното державнок) адм|н1сраш!сто,
!! кер1вництвом та прац!вниками п!д час виконання покладени)( на нпо< завдань !

функц1ональних обов'язйв, а також представленн'1 |нтерео!в районно|
державно| адм|н|сщац|{ в суАах;

зд!йсн:ос перев!рку акт!в орган!в м!сцевого самоврялування. наказ|в
кер|вник1в сщуктурних п1дрозд|л|в районно| дерхсавно! адм!н!сщац1! на
вщпов|дн|сть 1х чинному законодавству;

координус робоц шоло п|дготовки зас|дань копег|| рйоннот державно|
адм1н1страц1!;

зд|йоттлос мон1торинг роботи консультативн|о(, дораднтл< орган[в.

утворених при районн|й дер:кавн1й адм|н1сщац1];
забезпенуе робоц пост|йно д1точо] ком|с1| з !1ит:1нь розгляду звернень

щомадян, утворено! при районн1й державн|й адм1н|сщац||;
координуе п1дготовку та зд|йсттгос орган1зац!йне забезпечення апаратн!'(

нарад та нарад' що проводяться головото районно| державно1 адм|н|срац[!;
зд|йстттос координа:]!го роботи щодо п!дготовки та проведен|{'{

ст}'|сг)?ними п[дрозд1лами районно| державно| адм!н!срац1! за уластк} голови

рйонно! дер:кавно| адм1н1сщац|! масових заход1в, уро.тистостей, збор|в активу'
зусщ!яей з депщат::ми р1зних р1вн|в, с1льськими, селищними головами'
робоиих по!|здок голови районно| дерхсавно! адм|н1сщац|] до населених пункт1в

району;
забезпечге на::е:кний розг;шд звернень' реал1зац1то проведення особистих,

у топту нисл1 ви!'зних, прийом!в щомадян голово1о' зрступниками голови та
кер1вником апарату рйоттно| дерхавнот адм!н|сщац!|, конщоль за виконанн'1м
доРучень сщукт)?ними п|дрозд[лами рйонно! дерт(авнот адм1н1сраш1!'
взаемод|ю з органами м!сцевого самовРядування. п1дприемствап.ли, уотановами
та орган1зац1,1ми щодо вир1!|]енн'{ питань, як1 порушготься у зверненнях

щомадян;
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розглядае зверненця ! листи п1дприемотв' установ' орган1зац1й та
щомадян, документи' 1нп:1 матер!ати, що над|йтпли до районно| державнот
адм1н|срац!| в уотановленому порядку' повертае адресатам звернення'
документи та 1нлп| матер!ати, що внесен| з пору1пенн']м уотановленого порядц,
контрол!ое стан ц|е] роботи у в!дпов1дних стрщт)?них п!дрозд|лах районно|
державно1 адм!н|сщац|!, у виконавних органах м|сцевих рад району;.

пРоводить' в1дпов1дно до затвердхеного голово!о раионно1 дер)кавно1
адм1н[срац11 плану, роботу' пов'язану з орган!зац|ето добору, розстановки,
п]двищен:тя квшл!ф!кац!| та заохбченням прац[вник[в районно{ державно|
адм1н|сщац||, створен|{ям квал|ф1кованого резерву | веденням обл|ц кадр|в,
вживас заход!в |з пол1птпенття орган!зац!| та п|двищення ефективност| роботи
прац1вник!в районно| державно| адм|н!сщац!! готуе анал1тинн|, |нформац1йн|
та |нтш! матер1али з кадрових питань, що розгляда]оться головото рйонно|
дерясавно! адм|н1сщаш1|;

забезпея1ге реал1зац!:о заход1в, пов'язаних !з п!дготовкото та проведенням
вибор|в' референлрп!в. опицвань населення' у настин! матер!ально-техн|н ного
забезпечення виборних ком1с|й;

передас у вст:1нов']1еному порядку та визначен! сщоки до сектору
за6езпенення достуту ло тубл!нно| |нформац|! районно! дер:кавно! 4дм|н1срац1|
!нформац1то, яка в!дпов]дно до 3акону 9ща!ни <|{ро досч,п до губл!нно|
|нформац['{> е тубл|нното, кр|м |нформац|! з обмеженим досцпом;

забезпенуе взасмод!то районно| дерлсавно! алм!н|сцац|!, орган1в
м|сцевого оамоврядування, зак.,1ад1в, установ та орган!зац1й у прошес| створення
та веденття [ержавного реесщу виборх{!в;

забезпечс опрацюванн'1 матер1ал1в щодо в!дзначегтня л1дприсмств,

установ, орган1зац!й, а також щомадян державними н:города.т\.{и }кра!'тти,
вфнаками (аб1нету \41н|сщ[в 9кра!ни, обласно1 дерт<авно| адм1н|сщац1! та
районно| державно! адм1н1сщац1| 1 районнот ради;

зд1йсгпое матер!ально-техн1нне та господарсько-побутове забезпеченття
д]яльност| районнот державно! адм[н1сщац||, забезпенуе дотимання ретстд{у
роботи, на.ттехсного щ)отипожежного стану та правил охорони прац| у
с.лгркбових прим|щеннях, орендованих районнок) державною адм1н|сраш!сто;

зд1иснк)е орган|зац|ин! з:1ходи щодо впровад)кення електронного
урядування на районному р|вн1, реал[зац1то едино| дер:кавно| пол1тики у офер!
!нформатизац1!, визначас пощеби (обсяги) ф!нансування заход1в з
|нрорматизац1| раионно! державно! адм!н!стац!|;

забезпечге функц!онування [нформац|йно-телецо:шун|кац|йно| системи
Рйонно] дерхсавно! адм!н|сщац1{, супроводження та контоль за
функц|онуванням кощгн!кац!йного вузла' локально| комп'тотерно? мерехс!'
оф|ц1йного веб-сайту районно! державно! адм|н1сщац!], оистеми епекч)онного
дочъаентооб!ц та 1нтцих 1нформац1йних реоурс|в районно! дерх<авно!
адм|н1страц[];



зд!йс}пое заходи
державн!й адм!н1страц!т;

визначае поц)еби

щодо техн|чного з!!хисту |нформац1! в районн|й

(обсяги) ф1нансування заход1в |з моо1',]1зац1ино1

дйльност! районнот державно|
практичну допомоц' спРямовану на
додер){(ант{'{ акт|в законодавства
та посадовими особами районко|

забезпенус взасмод|то з засобами масово! |нформац[!' п|дщимання д|евих
в1дносин з щомадськ1ст|о |п']|'{хом висв1тлен|{'{ повсякденно1 д1яльност1
раионно1 дер}(авно1 адм1н1сщацп;

парт1ями; зд1иснк)е |нформац|йно_пол|тияне

процеси у район|; сприяе
!х зв'язк[в з пол!тичнилди
забезпечення втгущ!:пньо|

пол|тики дерэкави у рйон|:
провадить д!яльн1сть, пов'язану 3 дер)кавно1о таемницек)' орган!зовус та

зд|йснтое заходи щодо забезпечент:я режиму оекретност1 в рйонн|й державн|й
адм1н|ощац1! в[дповйно до вимог законодавства у сфер| охорони державно|
тасмниц1;

забезпенуе прозор|сть | в|дкрит|сть дйльност| рйонно] державно|
адм1н1сщац11;

складас щаф|ки унасй кер1вництва, в|дпов[дальнтос прац|вник|в районно|
державно| адм1н1страц1| в пленарних зас|даннях с1льських, селищних рад'
зас1даннях викон:1вчих ком|тет! в м!сцевих рал:

ана:г1зуе разом 1з ощуктрними п|дрозд|лами районно] державно|
адм[н1страц|| соц1ально-економ|нне ! суоп|льно-пол1тичне ст:1новище на
в|дпов|дн|й тертттор!!' розроб.г:яе та вносить голов1 районно| державно|
адм|н1сщац1| пропозиц|! щодо його пол|пцтення, бере утаоть у п[дготовц1 зв|т!в
голови районно! дерхсавно! адм1н1сщац!| на сес|ях районно| ради про виконання
прорам соц|ально-економ|чного | кульцрного розв!{гц району, а такох про

реал|заш!то повнова)кень' делегованих районно|о радо}о;
забезпевуе п1дготовку розпорядчих докуиент1в районно| державно!

адм1н|сщац|| в раз| проведення щомадоько! експертизи д|яльност1 районно1
державно! адм|н1страц[! та заход|в, пов'язаних |з п[дготовколо в[дпов[дних
матер!шл|в;

зд1исшое опра.|цовання проект1в розпоряджень голрви раионно| державно1
адд.11н1сщац11' р1|пень копег11 районно| дерхавно1 адм1н1страцп'
за дорученн'1м голови райоттно| дерхсавно| адм[н!сщац!| розробляе проекти

розпоряд){(ень 1з питаяь, в!днесених до компетенц1| апарац районно| державно!
адм|н1страц11! заоезпечу€ дотримання вимог чинного 3аконод{!вства п1д час 1х

п1дготовки;

п|дготовки в районн|й державн|й адм|н1сщаш||;
зд!йонтое правове забезпечення

адм!н1срац1|' надас метолинну та !ншу
правильне застос}ъан|]-'1' неухильне
отрукцрними п|дрозд|лами, апаратом
державно| адм|н|страц||;

ан:1л1зуе 1 прогнозус сусп1льно-пол!тичн1
органам м1сцевого самоврядування у розвитц

забезпенуе зд|йонення заход|в щодо запоб|гаттня | протид1| корупш1!';



орган|зовуе робоц

']

з уком!1пекцвання' збер!гання, обл1ку та
використання арх1вних док)/мент1в;

забезпенуе у меж:|х сво!х повноважень реал!заш|го державно! пол1тики
стосовно захисц 1нформац1| з обмеженим досцпом;

орган|зовус робоц шоло з:|хисц персона]!ьних даних при'[х обробц| у
порядку' визначенот*у 3аконом }ща!ъи (про захист персон:1льних даних);

оере участь у вир11пенн1 в|дпов1дно до законодавства колективних спор1в
(конфл|кт|в);

виконуе |нгп| ф)тткц|] в[дт|овйно до чинного законодавства та за
дору{енням голови' пер!|]ого заотупника голови, засцпника голови та
кер1вника апарац раионно1 державно1 адм1н1орацп.

8. Апарат онолтос кер|вник апарату районно| дерх<авно| адм|н!страц|!,
який призначасться на пооаду та зв!льняеться з посади головохо районно!
державно1 адм1н1срац11 за погоджен!{,{м |з заступником голови _ кер1вником
апарату обласно! дерхсавно| адм|н!сщац|!.

1{ер|вник апарац районно] дер)кавно! адм!н!сщац||:
зд|йсн:ое кер|вництво д!яльн|стто апарату та орган1зовуе його роботу, несе

персон:1]!ьцу в1дпов1дальн1сть за виконання покпадених на апарат завдань'
визначае оцп|нь в1дпов|да.тльност1 кер|вник!в та |н:пих прац1вниЁв його
сщукщрних п1дроздй|в;

виконуе ф1тткц|ональн| обов'язки кер!вника апарату районно| державно|
адм!н|отрац|! зг|дно з розпод!лом обов'язк1в м!ж головото рйоннот державно|
адм1н1ощац11' пер|пим засцпником голови' заотупником голови та кер1вником
апарац районно! дерхавно! адм!н|сщац1|, який 3атверд}$/еться вфпов!дттим

розпоряд]кенн'{м голови районно! дерт<авно! адм|н|страц1|;
проводить робоц шоло пост]йного вдооконалення д!яльн9ст[ апарату,

зокрема |пляхом застосування м1жнародного отандарт 15Ф 9001:2008,
вивнення | впровад}(ент'{ нови'(' прощесивних форм 1 метод|в роботи.

9. 1{ер|вник апарац рйонно| деря(авнот адм!н!сщац!! мае засцпника
кер|вника ::парац' нач!1]!ьника орган1зац1йного в1дд1лу апарац рйонно!
дер:кавно| адм|н!сщац1!' який за його поданням призначаеться на посаду та
зв|льняеться з посади голово1о районнот деР,кавнот адм!н1срац1! за
погодженн'{м |з нача.гтьником орган[зац|йного в!дд1лу аг:арац обласно?
дерхавно| адм!н!срац|!.

Ёа пер|од в[дсрност1 кер!вника апарац районно! державно! адм|н|сщац||
його обов'язки виконуе заотупник кер!вника, нанатьник орган!зац|йного в|дд[лу
апарац районно! дерхсавно| адм1н[срац!|.

10. 1{ер1вник апарац районно? дерясавно! адм|н1сщац!| несе персональну
в1дпов1дальн1сть за законн|сть прийнятих ним р1тпень.

1 1. Ёакази кер|вника апарату рйонно! державно| адм|н|сщац|!, прийнят|
3 поРу1пенням законода|вства або з перевишенш[м повнов:ркень. мох9ть бщи
скасован] головото районно| державно| адм|н1страц1|.
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12. (цукчру апарац районно| дерхсавно| адм1н|сщаш1| затверд)ку€
голова районнот деркавно| адм1н1сщац1!.

[ранинна пиоельн!оть, фонд оплати пра:]! прац1вник1в апарац та видатки
на його утримання доводяться обласно|о дер)к:1вно}о адм1н1страш1ело.

1|]татний розпис апарат Рйонно| державно! адм1н|сщац1| п|сля
п1дписання головото районно! державно| адм|н|сщац!| затверд)куе голова
ооласно| державно1 адм]н!сц)ац||.

Апарат утримуеться 3а рахг{ок котпт|в ,{ер>кавного бтодх<ету 9кра!ни.
13. €щулсцрн1 п1дрозд[ли 6парац забезпетутоть дйльн|сть районно|

дерх<авно! адм!н1страц|1 з питань, що нале)кать до ]х компетенц|!, виконутоть
ф}ъкц!] в!дпов!дно до цього |]оложення ! положень про сщутсурн! п!дрозд|ли
аларату районнот лер':кавно| адм!н|страш||.

14. 1{ер1вник!в ощукц?них п!дрозд|л1в апарац рйонно| державно|
адм!н!сщац|| призначае на посади та зв|льняс з посад голова районно!
лержавно| алм!н|сщаш!{ в установленому порядку.

ч

(ер|внпк апарац районно!
дерхсавно| адм!п!страц1!

1птрифанова 40 906

!.[о' ковтун


