
(|угу!вськА РАйоннА двР)кАвнА Адм|н!стРАц|я
хАРк!всько| оБлАст1
Р о зп оРядж ш ння

{уц|в хр /?!
[1ро впесешня зм|н до ц!татного

розпису в!лдйу з питань надання
адм1п!стратпвних цослуг чугу1всько!
ра йонцо! дер}€вно1 адм!н!страц!!

Б|дпов1дно до 1{онститул|! }кра!ни, 1(одексу закон!в про працто 9ща1ни'

3акону 9ра'1ни (про внесення зм|н до деяких законодавчих акт|в !кра!ни

щодо спрощення ),'мов ведення 6[знесу (лерегуляц|я)>>' постанови 1(аб1нету

й1н[сщ|в !кра1ни в|д 12 березня 2005 року 1!! 179 <||ро упорядкування
сщукт}?и апарац центра.'|ьних орган[в виконавчо] влади, !х територ|альних

п|!розд1л!в та м|сцевих дерх(авних адм|н|сФад!й) (|з зм|нами), постанови

каб1нету й1н[сщ[в !кра!ни в|д 09 березня 2006 року !т[э 268 <|{ро

упорядкрання стр}кцри та умов оплати прац1 пр:п11вник1в апарац орган|в

,'.'"*"'т ,,'д',_ 'р.'йь 
прок}?ацри' суд1в та ьп]их орга:л|в) (з1 зм|нами),

керук)чись статтями о, 19 закону 9кра!ни <|1ро м1спев| лерт<авн|

алм|н|сраш|!)>:
1. Бнести до тцтатного розпису в1дА1;у з питань надання адм!н1сц)ативних

послуг 9угу|всько| рйонно| лержавнот адм|н|страц|| так| зм|ни:

1.1.8ивести з! тптатного розпису в|дд!'ц з питань надання

адм|н!сщативних пос:уг 9угу!всько! рйонно| дер)(авно] адм|н|страц!|

посади:
начапьника в1дл1лу з пит!1нь наданяя аАм1н!сщативних послуг

9угу|всько{ районно| дерхсавно! адм|н|сщац[!;_ 
л"р, ''"''' 

адм|н|стратора в|дд|лу з пит21нь над:1ння алм!н!сративних

послуг 9угу!вськот районнот дерхавно| адм1н|страц]! - 2 одиниц1'
-1.2. ввести до !птатного розпису в1дд1лу з пита!{ь надання

адм1н1сщативних пос.ттд 9угу|всько! районно| дерх<авно{ адм1н|страш1!

лосади:
начапьника 

- 
адм|н|сщатора в|лАф з питань надання адм1н1стративних

послуг 9угу!всько! рйонно! дерхсавно! адм1н|сщап||; '
алм1н1отратора в|дд|:у з питань надання адм|н|сщативних постуг

9угу!всько| районно| державно! адм|н|сщал1! - 2 одиниц1'

2.8|ддйу ф[нансово-господарського забезпечення апарац {угу1всько!

рйонно] дерт<авно| адм1н|сщац|! @(уга !м1.Б.) сп!льно з в|дд1лом з питань

"адання 
ад'1"|сщативних поощг 9уц1всько! районно| державно! адм!н!сщаш|!

([оровенко й.Б.) в|дпов|дно до цього розпорядт(ення до 01'10'2015 розробити
та надати на затверлх<ення голов1 9угу!всько{ районно] державно! адм[н!срац[|
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!цтатний розпис в|дд|лу з пит:|нь надапня адм|н1сщативних послуг чуту1ъськот

районнот дер}(авнот адм!н!страц!т.' 
3' 8|дд1лу з питань надання адм|н|сщативних послуг чуц!ъськот

районно! дертсавно! адм|н|стац|] ([оровенко \4.Б.) ло 05'10'2015 розробити та

,^д.', д' й1дд1:у кадровот роботи апарац {угу!всько| районнот Аерхавно|
алм1н|сщаш|| посадов| |нсщукп|| прац|вник|в в[дд1лу з питань надання

адм1н|сщативних послщ 9угу!всько! рйоннот державно! адм1н1сцап|!'

+. Ё;дд}у кадрово! роботи апарац 9угу|всько! районно] державнот

адм|н!страц|] (||рядк6 1.Ф.) поперелити про зм!ну нймекування посади:

гоРоввнко
йарину Боподимир1вну

гА]ъ1шнко
Флену Аяатоп1!вну

т1Анежду
0льгу €ерг1!вну

|олова районно1 державяо!
апм1н!страц!!

- 
начапьника в1дд1лу з питань надання
адм|н1стративних послуг 9угу|воько!
районно! державно| адм1н|сщаш||;

- державного алм|н|сра:ора в|лл!лу з

пит:!нь наданн'[ алм|н|сщативних послуг
9угу|всько| районно! лерэкавно|

адм|н1срац]|;

- дер)1(авного алм!н!сратора в!лл|лу з

пит!1нь надання адм|н1сщативних послуг
9угу|всько!
адм1н[страц[|.

рйонно! державно!

€.о. коРол|ок

5.3м[ни, вказан| у пункт| 1 цього розпорядження' вводяться в д1|о

окремим розпоря]ркенням го;гови 9щу]ъсько! Рйоннот дерлсавно| адм1н|сщаш[!'

6.1{онтроль за виконанням цього Розпорядження покласти на кер[вника

аларац 9угу!всько1 рйонно| державно! адм|н|сщац1{ 1(овтун 1.!0'


