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Про введення в дiю номепклаryрп
справ апарату та структурнцх
пiдроздiлiв районноi дерrкавноi
адмiнiстрацii', що це мають статусу
юридпчноi особи, на 2020 piк

Вiдповiдно до Правил оргашiзачii дiловодства та аркiвного зберiгання
документiв у державних органа)(, органах мiсцевого самовряд.вання, на
пiдпри€мствах, в установах i органiзацiях, затверджених наказом MiHicTepcTBa
юстицii УкраiЪи вiд 18 червня 2015 року Ns 1000/5, заре€строваним в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЕи 22 червня 2015 роry за Ns 736127l81, на пiдставi
рiшення експертно-перевiрноi KoMicii Щержавною apxiBy XapKiBcbKoi областi
вiд 29 квiтня 2020 року (протокол JФ 04), керуючись статтями 6, 39 Закону
УкраiЪи <Про мiсцевi дерхавнi адмiнiстрацiЬ>:

l. Ввести в дiю з 04 травня 2020 року HoMeHK.rIaT}?y справ irпарату та
струкцрних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii, цо не мають стаryсу
юридичноi особи, на 2020 piк.

2. Присво'lТи TaKi iндекси вiлдiлам апараry. структурним пiдроздiлам
районноi державноi адмiнiстрацiТ, що не мають статусу юридичноi особи:

0l-Вiддiл документ:rльного забезпечення, контролю та органiзацiйноi
роботи апарату;

02 - Вiддiл фiнансово-господарського забезпечення апараry;
03 - Вiддiл управлiння персоналом та з питань запобiганrrя та виявленнJI

корупцii апараry;
04 - Вiддiл ведення .Щержавного реестру виборцiв апараry;
05 - .Щокументи з юридичних питань;
06 - .Щокументи з мобiлiзацiйноi та режимно-секретноТ роботи;
07 , Вiддiл забезпеченrrя доступу до публiчноi iнформаtlii, розгJIяду

звернець громадян та захисту персональних даних;
08 - Вiдцiл iнформацiйноi дiяльностi та забезпеченrrя цифровою розвитку;
09 - Вiддiл енергетики та захисry довкiл,rя;
l0 Вiддiл з питань наданtш адмiнiстративних послуг та державноi

реестрацii;
1 1 - Вiддiл

iнфраструкryри;
житлово-комунального господарства, будiвництва та
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12-Вiддiл оборонноi роботи, цивiльного з:rхисту та взаемодiТ з
правоохоронними органами;

l3 - Сектор мiстобудування та архiтекryри.
3. Нача",rьнику вiддilry доryrиентального забезпечення, контолю та

органiзацiйноi роботи апараry районноi державноi адмiнiстрацii Тетянi
Омельченко здiйснювати контроль за впровадженIrям у дiловодство
номенкJIатури справ апарату та струтсурних пiдроздiлiв районноi державноi
адмiнiстрацiТ, що не мають статусу юридичноi особи, на 2020 piк.

4. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпоряджевня голови районноi
державноi адмiнiстрацii вiд 21.12-20|8 N9501 (Про введення в дiю
номенкJIатл)и справ апарату та структурних пiдроздiлiв районноi державноi
адмiнiстрацii, що не мають статусу юридичноТ особи, на 2019 piK>.

5. Кон,троль за виконанням розпорядження покJIасти на керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацii Вiкторiю Герман.

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii Сергiй ЛОБОЩЕНКО


