
чугу!вськА РАйоннА дшРж{АвнА Адм1н|стРАц|я
хАРк1всько| оБлАст|

РозпоРяджшння

9угу!в ]\гч'1вЁ

[1ро внесення зм!н до ро3поряд)|(ення
дерлсавно!голови районно|

адм1н!страц1! в!д 17.05.202! ]\} 112

Б1дпов|дно до статей 6, 10, з9, 40, 44 3акону )/кра|ни <|{ро м|сцев1

державн1 адм|н|страц||>>, ро3поряд}(ень голови районно| дер>кавно?
адм1н|страц!| в|д 16 с|чня 202\ року ]\гр 07 <[{ро затвердх{ення струкцри та
гранично] чисельност| прац|вник|в структурних п|дрозд!л|в 9уц|всько{

районно| дер)кавно] адм|н|страц1| )(арк!всько| област1> (у редакц||
в\д 26 травня 2021 року м 122) та в|д 1'4 о\чня 202\ року ]\гр 06 <|{ро структуру
алФату {уц|всько| районно| дерх{авно| адм|н!страц!| )(арк|всько| област!>
(у редакц|| в|д 28 травня 2021: року ]\ъ 132) внести до ро3поряд)кення голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц{| в|д |7.05.2021 ]\ъ ||2 <|[ро розпод|л
обов'язк|в кер1вництва районно| державно| адм|н1страц||> так| зм|ни:

1. Абзац восьмий п|дпункту 1.4 пункту 1 викласти у так|й редакц|| та
ввах{ати абзацами восьмим та дев'ятим в|дпов|дно:

((головного спец1ал|ста з моб|л|зац|йно| роботи аларату 9уц|всько|

районно| дер)1{авно| адм|н|страц1| [арк|всько| област| ;

головного спец|ал1ста з ре)кимно-секретно| роботи аларату 9уц|всько|

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| )(арк|всько] област1.>.

2. Биклточити з|

п|дпункту 5.1 пункту 5 абзаци: 19 <<водного та л|сового господарства),
20 (охорони природних ресурс|в | довк|лля>>, 21 <<еколог|чно| безпеки>>

та24 <<розробки та використання г€вових | нафтових родовищ);
п|дпункту 5.4 пункту 5 абзац 5 <<.{епартаментом захисту довк|лля та

природокористування )(арк!всько| обласно] дер)кавно| адм|н1сщац|?>;

п!дпункту 5.5 пункту 5 а6заци: 6 <9правл|нням охорони' використання |

в|дтворення водних б|оресурс|в та регултовання рибальотва в )(арк1вськ|й

област|>>, 7 <<Рег|ональним оф|сом водних ресуро|в у [арк!вськ|й област|>>,

16 <[оловним управл|нням.{ерх<санеп1дслу:>к6и }кра!ни у )(арк|вськ|й област|>

та |7 <<[ерх<авно}о еколог|чното |нспекц|ето у [арк|вськ|й област|>.

3. .{оповнити:
п|дпункт 3.1 пункту 3 абзацами 1постим-дев'ятим такого зм|сту в|дпов|дно:
(водного та л!сового господарства;
охорони природнихресурс|в | довк|лля; ;



еколог1чно| безпеки;

розробки та викориотаъ|ъ|я г€вових | нафтових родовищ.);
п|дпункт 3.6 пункту 3 л'ятим абзацем такого зм|сту:
<в|дд|лу захисту довк|лля та природокористування 9угу|всько| районно|

дерх{авно| адм|н|страц|| )(арк|всько| област|.>;
п1дпункт 3.7 пункту 3 л'ятим абзацем такого зм|сту:
<<!епартаментом захисту довк|лля та природокористування [арк|всько|

обласно] дер)кавно] адм|н|страц1!) ;

п|дпункт 3.8 пункту 3 абзацамил'ятим-восьмим такого зм|сту в|дпов|дно:
<<}правл|нням охорони' використання | в|дтворення водних б|оресурс|в та

регул}овання рибальства в )(арк|вськ|й област| ;

Рег|ональним оф|сом водних ресурс|в у )(арк|вськ|й област|;
[ оловним управл|нням.(ерх<санеп|дслу>к6и 9кра|ни у )(арк|вськ|й област|;

!ер;кавно}о еколог|чното |нспекц|ето у )(арк|вськ|й област|.>.

[гор волков


