
чугу1вськА РАйоннА дшР}{{АвнА Адм1н[стРАц|я
хАРкгвсько[ оБлАст1

РозпоРядх{вння

9угу|в ]\ъ ,{ 3

11ро затверд}кення поло}1{вння пРо
в1дд|л осв!ти, охоРони зцоРов'я.'
культуРи' споРту чугу1всько|
РАйонно! дшгэт<Авно| Адм1н1стРАц||
хАРк1всько! оБлАст1 (у нов!й редакц|!)

Б|дпов|дно до пункту 11 частини пертпо| статт1 15 3акону 9кра}ни
<|{ро державну ресстрац|то }оридичних ос|б, ф|зинних ос|б-п|дприсмц|в та
громадських формувань)' постанови 1(аб|нету Р11н|стр|в !кра|ни в1д 26.09.20|2
]\ъ 8в7 <|{ро затвердя{ення 1ипового полоя(ення про структурний л|дрозд1л

м|сцево| дерх{авно| адм|н|страц||> (|з зм|нами)' розпоряд}кення голови
9угу|всько| районно| дер)кавно| адм|н1страц|| в|д 18.01 .2021 ]ф 09
.[{ро внесення зм|н. до ро3поряд)кення голови районно| дерясавно}
адм1н|страц|| в1д 16 с!чня 2021 року .]\ъ 07), керу}очись статтями 5, 6, з9, 4|
3акону 9кра|ни *|{р' м1сцев| дерэкавн| адм|н|страц|]>:

1' 3атвердити положвнг1,{ пРо в1дд1л осв1ти, охоРони
здоРов'я, культуРи, споРту чугутвськот РАйонно[ двржАвнот
Адм1н1стРАщт хАРк1вськот оБлАст{ у нов|й редакц1| (додаеться).

2. Ризнати таким, 1!Ф втратило чинн|сть з моменту державно| ресстрац||
установчих документ|в торидинно| особи публ|нного права, розпорядх{ення
голови 9угу|всько| районно| державно] адм1н|страш|| )(арк|всько| област1

в|д 19.0|.2021 м 10 <|{ро затвердх{ення положвнн'1 пРо в1дд{л осв1ти'
охоРони здоРов'я, кул'туРи, споРту чугутвськот рдйонно|
двРжАвнот Адм1н1стРАц1т хАРк1вськот оБлАсть.

з. Ёанальнику в1дд|лу осв|ти, охорони здоров'я, культури, спорту
9угу?всько| районно| дер)кавно{ адм|н|страц|| )(арк1всько| област1 Балер1|

Райлян зд|йснити заходи щодо дер)кавно| ресстрац!| установчих документ|в
}оридично| особи публ1нного г{рава.

4. (онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на заступника голови

районно| деря{авно| адм|н1страц1| Болодимира [убарева.

| олова районно[ дерэкавно|
адм|н!страш!| |гор волков



3АтввРджвно
Розпоряд}кення голови

районно| дер)кавно? адм|н|страц||

полож{вння
пРо в]дд1л осв!ти, ох0Рони здоРов'А,

культуРи, споРту чугутвсько| РАйонно|

дшРх{Авно! ддм1н1стРАц1|
хАРк1всько[ овлдст1

(нова редакц|я)

9угу|в - 2022
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1. 3агальн! поло)кення
|.1. Б1дд|л осв|ти, охорони здоров'я, культури' спорту 9угувсько|

районно| деря{авно] адм|н|страц|| )(арк|всько| област| (дал1 Б1дд|л) с

}оридично}о особого публ|иного права' мас самост1йний баланс, рахунки в

управл|нн| {ерх<авно| казначейсько| слуя<би !кра|ни, печатку з зобрая<енням

!ер>кавного |ерба !кра|ни | сво{м найменуванням, д1е в|дпов|дно до закон|в

}кра?ни та 1нтших нормативних акт|в у ме)ках покладених повнова)кень.

|'2. Б|дд1л е структурним п|дрозд|лом 9угу|всько] районно| дерхсавно|
адм1н1страц1| )(арк|всько] област|, п]дзв|тний | п1дконтрольний голов| районно|
дерх{авно| адм|н|страц|| та 3астушнику голови районно| дер}(авно| адм|н|страц1|

зг|дно з розпод|лом обов'язк1в.
1.3. Б1дд|л у сво|й д1яльност| керусться 1{онституц|сто }кра|ни,

1{онвенц|сго про 3ахист прав л}одини | основоположних свобод, €вропейсько}о
харт|ето м|сцевого самоврядування, |нгпими м|жнародними договорами та

правовими актами, ратиф1кованими Берховното Радото )/кра|ни, законами
}кра|ни .[{ро дер)кавну слух<бу>, *|{ро м!сцеве самоврядування в )/кра|н|>,

.|1ро осв1ту>>, <|{ро культуру), .|{ро охорону культурно] спадщиъ:ти>>, .|{ро
позатпк1льну осв|ту>, (|{Ро туризм))' <|{ро ф|зиину культуру | спорт> та |нтпими

законами }кра|ни з питань орган|зац|| та д|яльност| орган|в м|сцевого
самоврядування' постановами Берховно1 Ради !кра|ни, актами |{резидента

}кра?ни, постановами | розпорядя{еннями 1{аб|нету 1!1|н1стр|в }кра|ни,

розпоряд)кеннями голови 9угу|всько| районно| дер)кавно| адм|н1страц||

)(арк|всько] област!, р1'тпеннями 9угу|всько| районно| ради {арк|всько| област|,

цим |1оло)кенням та 1нтпими нормативними актами.
|'4. Б|дд!л с правонаступником прав та обов'язк|в в1дд1лу осв1ти,

культуРи, молод1 тА споРту вовчАнськот рдйонно|
двРжАвнот Адм1н1стРАц1т хАРк1вськот оБлАст1 (|дентиф|кац1йний
код сдРпоу:02146400); в1дд1лу культуРи, молод1 тА споРту
зм1твськот рдйонно[ двРжАвнот Адм1н1стРАц1т хАРк1вськот
оБлАст1 (!дентиф|кац1йний код сдРпоу:02230684); в1дд1лу осв1ти
3м1твськот рдйонно| двРжАвнот Адм1н1стРАц1т хАРк1вськот
оБлАст1 (|дентиф1кац|йний код сдРпоу:02|46096); в1дд1лу осв1ти
пвчвн1зькот рдйонно| двРжАвнот Адм1н1стРАц1т хАРк1вськот
оБлАст1 (|дентиф1кац1йний код сдРпоу:22672668); в1АА1лу культуР4
молод{ тА споРту пвчвн1зькот РАионно1 двРжАвно]
Адм1н1стРАц1т хАРктвськот оБлАст1 (|дентиф|кац|йний код
сдРпоу:23|43|94).

1.5. йетого Б1дд1лу е створення умов для ро3витку особистост| | творно|
самореал|зац1| кох(ного громадянина чере3 систему багатопроф|льно|,

р|знор|внево| доплк|льно|, загально| середньо| та позатшк|льно| осв1ти,

забезпечення доступност1, безоплатност1 та обов'язковост| оов|ти для вс|х, хто
]1 потребуч формування як1сного 1нформаш|йно-осв|тнього простору'
забезпечення в ме)ках' визначених законодавством прав в сфер| осв|ти, охорони

здоров'я' культури | спорту, збере>кення та популяризац|| нац|онального 1

культурного над6ання, створення конкурентоспромох(ного миотецького
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середовища задля розвитку культурного та туристичного простору
9угутвського району та |1адання населенн}о як|сних послуг 1пляхом виконання

в|дпов|дних дерх(авних | м|сцевих програм' через мерея{у комунальних
п1дприсмств' установ | заклад1в для задоволення потреб та |нтерес|в громад
9угу|вського району.

|'6. |{овна назва: Б1дд1л осв|ти, охорони здоров'я, культури' спорту
9угу|всько| районно| дер>т<авно| адм|н1страц1| !, арк1всько| област1.

| '7 . €коронена назва: воо3кс {угу|всько| Р!А.
1.8' }Фридинна адреса Б|дд|лу: вулиця 9ервономансх{на, буАинок з2|1',

м|сто 9угу|в, 9угу|вський район, {арк|вська область, 63503.

2. 0сновн! завдання ! функц![:
2.1. Фрган|зац|я виконання 1{онституш|| 1 закон|в 9кра|ни, акт|в |{резидента

!кра|ни, 1{аб|нету Р{1н1стр|в !кра|ни', наказ1в й|н|стерства осв1ти 1 науки
!кра|ни, й1н1стерства культури' молод| та спорту )/кра|ни, наказ|в

департамент|в та управл|нь обласно| деря{авно| адм|н|страц||, ро3поряджень
гол1в обласно] та районно? дерхсавних адм1н|страц|й та зд1йснтос контроль за |х

реал|зац1сто.
2.2. !часть у реал1зац1| на територ1| району дер)кавно| пол|тики у сфер|

осв|ти, культури, охорони здоров'я, сшорту.
2.3. Анал|з стану розвитку галузей осв1ти, охорони здоров'я, культури'

спорту у ме)ках району.
2.4' 3д|йснення' повновая{ень' делегованих органами м1сцевого

самоврядування.
2.5. |{|дготовка в установленому порядку анал|тичних матер1ал|в та

статистично] зв|тност| в межах компетенц||.
2'6. !часть у п!дготовц| пропозиц|й до проскт|в програм соц1ально-

економ1чного та культурного розвитку району.
2.7 . !часть у п1дготовц! заход|в щодо рег|онального розвитку.
2'в. !часть у п|дготовц| зв|ту голови районно| державно] адм|н|страц||

для його розгляду на сес|| районно| Ради.
2.9. Розробка проскт|в розпоряджень голови районно| дер>кавно|

адм!н|страц1? у визначених законом випадках.
2.|0. 3абезпечення та зд!йснення заход|в по запоб1ганнто та протид||

корупц1|.
2"|| ' |{|дготовка проскт|в угод, договор|в, меморандум|в, протокол|в

зустр1ней делегац|й | робоних груп у межах ово]х повнова}!(ень.
2.|2. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозиц1й щодо

заохочення та нагородх(ення прац1вник|в в|дпов|дних галузей.
2.|з' 1нформування населення про стан та перспективи розвитку осв|ти,

охорони здоров'я' культури та спорту у район1.
2.|4.3абезпечення розгляду звернень щомадян у ме)ках сво]х компетенц|й

та повноважень.
2.|5' 3абезпечення доступу до публ|нно| 1нформац||, розпорядником яко{

в1н с.
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2.|6. Фрган1зац|я роботи з укомплектування' збер|гання, обл|ку та

використ ання арх|вних документ|в.
2'117. 3д1йснення |нтших, передбанених законом повнова)кень у галуз!

осв|ти, охорони здоров'я' культури та спорту.
2. 1в. } галуз| осв|ти:

реал1зац1я дер)кавно| пол|тики на територ1| {угу|вського району в галуз|

осв!ти;
забезпечення р|вних та доступних умов для здобуття громадянами

дотпк|льно|, повно| загально| середньо| та позатпк|льно| осв|ти, соц1ального

захисту унасник|в осв|тнього процесу без дискрим|нац|| за буАь-якими
ознаками;

забезпечення розвитку |нклтозивного осв|тнього середовища у закладах
осв|ти в найб|льтп доступних | наблиэкених до м1сця про)кивання ос|б з
особливими осв1тн|ми потре 6ами;

зд|йснення навчально-методичного супроводу осв|тнього процесу за

дотриманням стандарт1в осв1ти в догшк|льних' загальноосв1тн|х та позатшк|льних

закладах осв|ти;
зд|йснення д|яльност1 Б1дд|лу на засадах прозорост| | публ|нност|

прийняття та виконання управл|нських р|штень;
з абезпече ння з ахисту отриманих пер со нальних даних;
забезпечення дотримання академ|чно| добротесност| учасниками

осв1тнього процесу;
сприяння |нтеграц|| у м}кнародний осв|тн|й та науковий прост|р;
сприяння розвитку мерех<| заклад1в осв|ти р|зних статус|в та тип1в;

анал!з, мон1торинг та прогнозування розвитку осв|ти в район!;
забезпечення дотримання дер)кавних вимог щодо зм|сту, р1вня | обсягу

осв|тн|х послуг в|дпов1дно до р|вня та проф|лго навчання.
2.19' 9 галуз| культури:

реал|зац1я дер}кавно| пол|тики в галуз| культури;
створення умов для в1дродя<ення розвитку культури укра!нсько| нац||,

культурно| самобутност| кор!нних народ|в | нац1ональних мен1пин !кра!ни, вс|х
вид1в мистецтва, самод|яльно] творчост|, худо>кн|х промисл|в та ремесл;

реал|зац1я повнова}кень орган1в виконавчо| влади у офер| збереэкення та

використання культурно? спадщини ;

забезпечення дотримання законодавства }кра|ни з питань культури,
мистецтв, туризму та охорони культурно| спадщини;

забезпечення реал1зац|| прав громадян на свободу худох{ньо| твориост|,
в1льного розвитку культурно-мистецьких процес|в, доступност| вс|х вид|в

культурних послуг та культурно| д1яльност| для ко)кного щомадяни|1а в мех{ах

повновах{ень Б!дд1лу.
2.20" 9 галуз| ф|зинно| культури та сг{орту:

реал1зац|я дер)кавно] пол|т|4кив галуз| ф|зиино| культури та спорту;
забезпечення популяризац|] ф|зинно| культури та спорту, здорового

сшособу життя та сп|впрацго 3 громадськими' в1домними, шриватними

орган1зац|ями та закладами ф1зкультурно-спортивно| спрямованост| у
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вир1тпенн| завдань популяризац|| здорового способу життя та створенн|

передумов для заняття ф1зкультуро}о | спортом ме1пканц|в громад 9угу|вського

району;
забезпечення розвитку напрям|в ф!зинно| культури | спорту та створення

умов для зайняття ф|зкультуро}о та спортом максимально 1пирокого кола
ме1шканц1в громад 9угу|вського району.

2.2| ' ! галуз| охорони здоров'я:

реал|зац|я державно| пол|тики на територ|| 9угу|вського району в галуз|

охорони здоров'я;
зд|йснення контрол}о за дотриманням законодавства та дерх{авних

стандарт|в в сфер1 охорони здоров'я у мех{ах сво|х повновая{ень;
координац|я д1яльност| заклад|в, установ' орган|зац|й та п|дприсмств

сфери охорони здоров'я ус|х форм власност1, пов'язано| з наданням л1кувально-

проф1лактично| допомоги населеннго району.
2.22.3агальн| завдання 1 функц1|:
п1дготовка проскт|в розпорядя{ень голови т{угу|всько| районно| дерэкавно]

адм1н|страц1| [арк|всько| област| у визначених законом випадках;
забезпечення формування публ|кац1й та п|дтримки в актуа]1ьному стан|

матер!ал|в на |нформац1йних ресурсах, як| в|дносяться до компетенц1| Б|дд1лу;

виконання !нтпих завдань в1дпов|дно до вимог чинного законодавства
}кра|ни, розпоряджень голови {угу|всько| районно| дер)кавно] адм|н|страц||
{арк|всько| област| та 1ншлих орган|в виконавчо| влади вищого р|вня.

3. [1р" зд!йсненн| повнова)кень Б|дд|л зобов'язанийз
з.1. 3абезпечити дотримання конституц|йних прав та свобод лтодини |

громадянина, якт закр|плен| в 1{онституп||, законодавств| !кра|ни.
3'2. 3абезпечити виконання вимог д|тоиого законодавства 9кра!ни щодо

конф1денц1йност1 1нформац|| в1дносно особи, не допуокати в сво|й д|яльност|
пору1пення вимог антикорупц|йного законодавства.

з.з 3абезпечити створення умов для збере)кення, ро3витку культури та
туризму' сприяння в|дродя<енн}о мистецьких осередк|в.

4. Б!дпов!дно до покладених на нього завдань Б!дд!л реал1зус так1

функц||:
4' 1. у галуз| осв1ти:
4.\"|.3абезпечуе в мея{ах визначених законодавством прав член|в

територ1альних громад 9угу|вського району в сфер| осв|ти 1пляхом виконання
в1дпов|дних дер)кавних ! м|сцевих осв1тн|х програ1!{, надання населеннто як|сних

"'"1]1 .2" Анал|зус дотримання закладами осв|ти ус|х тип|в | форм власност|

законодавства у сфер| осв]ти дер)кавних вимог щодо зм|сту, р|вня | обсягу
осв1тн|х посдуг в1дпов!дно до р|вня | проф|л}о навчання.

4.|.з. 3абезпечус виконання конституц|йних вимог щодо обов'язковост|
здобуття д!тьми | п|дл|тками територ|альних щомад 9угу|вського району
повно| загапьно| середньо| осв|ти.
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4]-.4. 3абезпенус в ме)ках сво|х повнова;кень виконання 1{онституп||

!:<ра|ни щодо функц|онування укра|нсько| мови як державно| в закладах 1

установах осв|ти 9угу|вського району.
4.|.5. Анал1зуе стан осв|ти в територ|альних громадах т{угу|вського

району.
4'|.6. €прияс наданн}о педагог|нним прац1вникам дер)кавних гарант|й,

передбанених законодавством' вя{ивас заход1в до соц!ального захисту унасник|в
навчально-виховного процесу.

4'1.7 . !нформус !епартамент науки та осв|ти {арк|всько| обласно|

деря{авно| адм|н1страц|| про стан осв|ти в територ1альних громадах
9угу|вського району.

4.1.в. €кладае та подае зв!ти за планом {епартаменту науки та осв|ти

[арк|всько| о бл асно| д ерх<ав но] адм|н| стр ац||.

4.2.у галуз| культури
4.2.|. 3абезпечус, в ме)ках визначених законодавством прав, член1в

територ1альних громад !{угу|вського району в галуз| культури, сво6оди
т'ворчост1 тпляхом виконання в|дпов1дних державних | м|сцевих мистецьких та

культуролог|чних програм' надання населеннго як|сних послуг через мере)ку

комунальних установ' клуб|в за |нтересами, творчих об'сднань, творчих
колет(тив!в тощо.

4.2.2' Анал|зус стан ро3витку культури в територ|альних громадах
9угу|вського району.

4.2'з. 1нформус !правл1ння культури | туризму {арк|всько| обласно|

державно] адм|н1страц1| г|ро стан культури в територ|альних громадах
9угу|вського району.

4.2.4' Б>кивас заход1в щодо формування толерантност| в укра|нському
сусп1льств| та запоб|гання розпал}ованн}о м1>кетн|чно| вороя<нен|, а тако)к
г1роявам дискрим|нац||, нетерпимого ставлення ос1б за ознаками раси' етн|чного
поход}кення' мовними ознаками.

4.2.5' Б>кивае заход|в щодо дотримання рея{иму викориотання пам'яток
культурно] спадщини м1сцевого значення, |х територ|й, зон охорони.

4'2.6. €кладас та подас зв|ти за планом 9правл|ння культури | туризму
{арк|всько| обласно| дер>кавнот адм|н|страц||.

4.з'у галуз1 ф|зинно| культури ! спорту:
4.з.|. 3абезпечу€' в ме)ках визначених законодавством прав' член1в

територ1альних громад ({угу|вського району в галуз| ф|зинно| культури | спорту
|пляхом виконання в|дпов1дних державних | м|сцевих програм.

4'3.2' (оординус орган|зац|го роботи з ф|зинного виховання9 ф|зкультурно-
оздоровно| та спортивно| роботи в територ|альних щомадах 9угу|вського

району.
4.з'з' 1{оорАинуе участь д|тей у Бсеукра|нських немп|онатах, кубках,

конкурсах, фстивалях, змаганнях, л{тн|х 1школах | таборах.
4.4. у галуз| охорони здоров'я забезпеиус, в межах визначених

законодавством прав, член1в територ1альних громад 9угу|вського району в
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галуз| охорони здоров'я 1шляхом виконання в|дпов1дних дерх{авних | м|сцевих

програм'

5. Б|дд!л ма€ право:
5.1. Бносити на розгляд 9угу|всько| районно| дерх{авно] адм|н|страш||

)(арк!всько| област| пропозиц|] з питань розвитку осв|ти, охорони здоров'я,

культури та спорту
5.2' Б!дд|л п|д час виконання г1окладених на нього 3авдань вза€мод1с з

|нгпими структурними п|дрозд|лами 9угу|всько| районно| дер>кавно|

адм|н|страц1| [арк!всько1 област| та виконавчо] в[{ади) п|дприсмствами,

установами та орган1зац1ями ус!х форм власност1, об'сднаннями громадян.

6. €труктура Б!дд1лу:
6.|. [ранинну нисельн|сть, ф','д оплати праш| прац1вник|в Б|дд|лу

ви3начас голова 9угу|всько| районно| дер)кавно[ адм|н|страц|| [арк|всько|
област1 у межах в|дпов1дних бтодх<етних при3начень.

6.2" \]1татний розпис та ко1пторис Б|дд|лу затверд)кус голова 9угу|всько|

районно| державно| адм]н|страц1| {арк|всько| област| або пертпий 3аступник
голови 9угу|воько| районно| деря{авно| адм1н|страц|| [арк1всько| област1 за

пропозиц|ями начальника Б|дд|лу в1дпов|дно до |{орядку складання' розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання ко1пторис|в бтодэкетних установ,
затверд)кених постанового (аб|нету \{1н|стр1в 9кра|ни втд 28 л}отого 2002 р.
]\ъ 228 (|з зм|нами та доповненнями).

6.3' |{рац|вники Б!дд1лу прийматоться на роботу | зв1льнятоться з роботи
начальником в|дд|лу осв1ти' охорони здоров'я, культ!Ри, сг|орту 9угу|всько|

районно| деря{авно| адм|н|страц|| )(арк!всько| област1.

7. (ер1вництво Б1дд1лу:
7. 1 . Б1дд1л очолтос начальн ик, який призначаеться на посаду ! зв|льн яет:ьоя

з посади голово}о 9угу|всько| районно| дерх(авно| адм|н|страц|| )(арк|всько|
област1 зг1дно з законодавством про дерх{авну слух<бу.

7 .2' |1ачальник Б|дд1лу:
зд|йснтое кер|вництво Б|дд|лом' несе персональну в|дпов|дальн|сть за

орган!зац|го та результати його д1яльност|, слрияс створеннто нале)кних умов
прац1 у Б1дд1л1;

пода€ на затвердження голов| 9угу|всько| районно| дер>кавно|
адм|н1страц!| [арк!всько| област| положення про Б|дд|л;

затвердх{ус посадов| |нструкц1| прац|вник|в Б|дд|лу та розпод|ляс
обов'язки м!>к ними;

планус роботу Б1дд1лу' вносить пропозиц|| щодо формування план1в

роботи районно| деря{авно] адм|н1страц1|;
в)кивас 3аход|в до удосконалення орган|зац|] та п|двищення ефективност|

роботи Б1дд1лу;
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зв|тус перед голово}о 9угу|всько| районно| дер)кавно| адм|н|страц||

;1арк|всько| област| про виконання покладених на Б|дд1л завдань та

затверд)кених план|в роботи;
може входити до складу колег1| 9угу|всько| районно| деря<авно|

адм1н|страц1| )(арк!всько| област|;
вносить пропозиц!| щодо розгляду на зас|даннях колег|| питань' що

налех{ать до компетенц1] Б|дд1лу, та розробляс проскти в1дпов|дних р|тпень;
може 6рати участь у зас|даннях орган1в м1сцевого самоврядування;
представляе 1нтереси Б|дд|,у у взасмов|дносинах з |нтшими структурними

п|дрозд|лами 9угу|всько| районно? деря{авно| адм|н|страц1| {арк|всько| област|,

з м|н]стерствами, |нтлими центральними органами виконавчо| влади, органами
м|сцевого самоврядування, п|дприемствами, установами та орган|зац\ями - за
дорученням кер|вництва 9угу|всько| районно| дер)кавно| адм|н|страц1?

{арк|всько| област|;
вида€ у межах сво|х повноважень накази, орган|зовуе контроль за |х

виконанням;
накази нормативно-правового характеру' як| зач|па}оть права, свободи |

законн1 1нтереси щомадян а6о ма1оть м|>кв|домчий характер, п|длягатоть

дер>кавн|й ресстрац|| в територ|альних органах \{1н'тосту;
подас на затверд}кення голов| або пергпому заступнику голови {угу|всько|

районно| дер)кавно| адм|н1страц1| }арк|всько] област| проскти ко1пторису та

1птатного розпису Б|дд1лу в ме)ках визначено| гранинно] чисельност1 та фонду
оплати праш| його пра:-:1вник!в;

розпоряд)касться ко1штами у межах затвердх{еного головою 9угу|всько|

районно| державно| адм|н!страц|| )(арк|всько] област| котшто рису Б |дд1лу;

зд|йснгое доб|р кадр!в;
орган|зовус роботу з п|двищення р|вня

дер)кавних службовц1в Б1дд1лу;

профес|йно| компетентност|

проводить особистий прийом громадян з питань, що нале)кать до
г1овноважень Б1дд1лу;

забезпенус дотримання прац|вниками Б1дд1лу правил внутр1тпнього
слу>кбового/трулового розпорядку та виконавсько| дисципл|ни;

зд|йснтос 1ншт| повноваження' ви3начен1 законом.
7 .з " Ёачальник Б1дд1лу зд|йснтое визначен| 3аконом }кра|ни .|{ро

дерх{авну слркбу> повнова}кення кер|вника дер)кавно? слуэкби у Б|дд|л|.

7 '4. 11акази начальника Б|дд|лу, що суперечать 1{онституц|| та 3аконам

}кра?ни, актам |{резидента !кра|ни, 1(аб|нету Р1|н|стр|в )/кра|ни, м|н|стерств,

|нтпих центральних орган|в виконавчо] влади) мо)куть 6ути скасован| головото

9угу|всько| районно| дер)кавно| адм|н1страц|| {арк|всько| област| а6о

в|дпов!дним органом виконавчо| влади вищого р|вня.
7.5' Ёачальник Б|дд|лу мо}ке мати заступника' який призначасться на

посаду та 'зв|льнясться з посади начальником Б|дд|лу в|дпов|дно до
законодавства про дер>т(авну слуя<бу.
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8. 3аклпочн! поло)|(ення :

8.1. -}1|кв|дац|я | реорган|зац|я Б|дд|лу зд|йонтостьоя за розпоряд)кенням
голови 9угувсько| районно| державно| адм|н!страц|| [арк1всько] област| у
встановленому законом порядку.

8.2. !о Б|дд1лу 1шляхом приеднання входять реорган|зован1 структурн|
п|дрозд|ли л|кв|дованих район|в.

8.3.3м|ни 1 доповнення до цього положення вносяться у порядку,
встановленому для його лрийняття.

Ёачальник в!дд!лу осв!ти, охорони
здоров'я' культури' сшорту районно!
дер)!(авно[ адм!н!страц![

погоджвно

Балер|я РАилян

|{ертпий заступни к го лоф районно1
державнот,94'ц1-.'рФ

\{ос.4/бин (Ф3[1|1Ё
.ш, пт юупЁц4{2022 року

погоджвно

Ёачальник в|дд|лу пр аво.6ого
забезпечення апарату районно|
дер)кавно| адм|н|страц||
7' ъ '.''' - 

/---/- 
-

'у,- 
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--,:: - ,41 1ван €1{9шчвнко
/ --'---.ш, ьш.(\\гт1ю1о 2022 року


