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РозпоРядх{шння

9угу!в ,ю а80

11ро введення в д1!о номенклатури справ
апарату та структурних п!дрозд|л1в

районно[ держсавно| адм!н!страц!|, що не
мак)ть статусу !оридично! особи, на 2022 р|к

Б|дпов|дно до |[равил орган|зац|| д|ловодства та арх|вного збер|гання

документ1в у дер)кавних органах' органах м!оцевого оамоврядуваътня' на

п|дприемствах, в установах | орган|зац|ях, затверд)кених наказом 1!1|н|стерства

тостиц|| 9ща!ни в|д 18 червня 2015 року ]\9 1000/5, заресотрованим в

}1|н|стерств| тостиц|| }кра|ни 22 червня 2015 року за ]ч1! 7з6127181, на п|дстав|

р|ш:ення експертно-перев|рно| ком|с|| !ерхсавного арх|ву )(арк|всько| област|

втд29 вересня 202\ року (протокол .]\!:09), керугочиоъ статтями 6' з9 3акону
9кра|ни *|[ро м|сцев| дерх<авн| адм| н1страц|Б :

1. Бвести в д|то 3 03 с|чня 2022 року номенк'1атуру справ аларату та

структурних п|дрозд|л|в районно| деря{авно| адм|н|страц1|, що не ма}оть статусу
торидично| особи, на2022 р|к.

2. |{рисво!ти так| |ндекси в|дд|лам аларату, структурним п1дрозд1лам

районно| деря{авно] адм|н!страц1|, що не ма}оть статусу }оридично| оооби:
01 _ Б1дд|л документ€}пьного забезпечення та контрол}о апарату;
02-Б|дд|л бухгалтерського обл|ку та господарського забезпечення

аларату;
03 _ Б1дд|л управл|ння персон€гпом а||арату;
04 _ Б1дд|л ведення [ерхсавного ресстру виборп1в аларату;
05 _ €ектор з питань орган|зац|йно| роботи апарыц;
06 _ Б!дд!л правового забезпечення апарату;
07 _ Б|дд|л забезпечення доступу до публ|нно| |нформац|| та розгляду

звернень громадян аларату ;

08 -.{окументи з моб|л|зац|йно| роботи ат!арыц;
09 _{окументи з ре)кимно-секретно| роботи аларату;
10 _!окументи з питань запоб|ганъ|ятавиявлення корупц1| апарату;

11 _Б|дд1л оборонно| роботи, цив|льного захисту та взасмод|| з

правоохоронними органами;
|2 _3|дд|л |нформац1йно| д|яльност1 та комун|кац|й з громадськ|стто;
13 _ €ектор м|стобудування та архттектури;
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14 _Б|дд1л цифрового розвитку, цифрових трансформац|й 1

цифров|зац|| та орган|зац|| д|яльност1 центр|в |1адання адм|н|стративних
послуг районно| дер>кавно| адм|н|страц1];

15 _Б1дд1л житлово-комунального господарства, бул|вництва та

|нфраструктури;
16 _Б|дд1л економ|ки та агропромислового розвитку;
17 _Б|дд|л забезпечення взасмод|| з органами м|сцевого

самоврядування;
1 8 _ Б|дд|л захисту Аовк|лля та лриродокористування;
19 _ €ектор внутр!тпнього аудиту.
3. Ёачальнику в1дд|лу документального забезпечення та контрол}о апарату

районно| дерх(авно| адм1н|страц|| Флен| [орлановтй зд1йон}овати контроль за

впровад)кенням у д1ловодство номенклатури справ аларату та отруктурних
п|дрозд|л|в районно| дер:кавно| адм|н|страц||, 1!Ф не ма}оть статусу торидинно|

особи, на2022 р|к.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядя{енн'{ покласти на кер|вника аларату

районно| дер}кавно| адм|н|страц|| 1етяну Фмельченко.

!,
|1ерпший заступник голови :/
районно|дерясавно[ адм!н!страц!| \/ о€тяптин козл1т1н


