
чугу!вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст1

Ро3поР яд}кшння

9угу|в ]фш

[1ро внесення зпп|н до ро3поряд?1(ення
голови раионно| дерэкавно|
адм!н!страц!| в|д 17.05.2021 м \\2
(!з зм|нами)

Б|дпов|дно до статей 6, 10, з9, 40, 44 3акону }кра|ни <|{ро м!сцев!

державн| адм|н|страц||>>, ро3поряд)кення голови районно| дер>кавно|

адм|н|страц|] в|д 16 с|чня 2021 року ]\ъ 07 .|[ро затвердх{ення отруктури та

гранично| чисельност| прац|вник|в структурних п|дрозд|л|в т{угу|всько|

районно| деря{авно| адм|н|страц|| )(арк|всько| област|> (у редакц||
в|д 26 травня 2021 року !{э |22), у зв'язку 3 кадровими зм|нами у кер|вництв|

районно| дер}(авно| адм|н|страц||, внеоти до розпоряд}кення голови районнот
дерх{авно| адм|н|страц1| в|д 1,7 травня 2021 !{у 112 <|{ро розпод|л обов'язк|в

кер|вництва районно! дерх<авно| адм|н!страц||> (|з зм|нами) так| зм|ни:

викласти у нов1и редакц11:
1. зд1йснвнн'1 повновАжвнь

адм|н|страц||, пер1шого заступника голови

деря{авно| адм|н|страц|| (додасться).
2. зАкР1плвнн'1 пер1пого заступника

дерх{авно] адм|н|страц|| за виконкомами
(додаеться).

| олова районно| дерясавно!
адм1н1страш||

голови раионно1 дерхсавно|
районно|та заступник|в голови

та заступник1в голови раионно1
м|ських, селищних рад району

волков



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови

районно| дерх(авно] адм|н|страц||

0& ::юпшш ?,0'ё} м0! ]ю а0
т

3дйсншнн,| повновА}1{шнь
голови районно[ дерлсавно! адпл!н1страц![, пер!шого 3аступника голови та

заступник|в голови районно! дерлсавно[ адшп!н!страц!!

у раз| зв|льнення, в|дпустки, хвороби чи 1нтшо| причини в|дсутност|
голови' пер1шого заступника голови та заступник|в голови районно| дерэкавно|
адм|н|страц|| його повновая{ення зд|йонтое:

{гор БФ!ков _
голова раионно1 дерх<авно|
адм1н1страц11

(остянтин (Ф3"1||т|н _
пертший заступник голови районно|
дерх{авно| адм|н|страц|! (у раз|
в1дсутност1 пер1шого заступника
голови районно| дерх<авно|
адм1н1страц11 функц|? |

повновах{енн'{ голови районно1
дерх{авно] адм|н|страц|| виконуе
один|ззаступник|вголови
районно| державно| адм!н|страц1|)

(остя нтин 1{Ф3"}{1т1н _
пертший заступник годови районно|
дер)кавно| адм1н|страц|| (у раз|
в|дсутност| пер1]1ого заступника
голови районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| функц1| | повнова)кення
голови районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| виконус один | з

заступник|в голови районно|
дер)кавно| адм|н|страц1|)

заступник голови районно| дерх<авно|
адм|н|страц||
(питання економ1чного та
агропромислового розвитку'
)1{итлово-комун€}льного господарства'
транспорту' надан|{я

адм|н!сщ ативних послуг' цифрового

розвитку, м|стобудування та
арх|тектури)

або |нцла посадова особа, визначена

розпоряд)кенням голови районно|
дер)кавно| адм|н|страц||



Болодимир |}БАРшв _
заступник голови раионно1
дер)кавно1 адм1н1страц11
(питання осв|ти, охорони здоров'я,
культури' туризму, нац1ональноотей
та рел1г|й, молод| та спорту,
соц1€|льного захисту населення'
3ахисту прав та !нтерес|в д|тей)

(ер!вник апарату районно!
дер}кавно! адм|н1страш1[

заступник голови раионно1 дер)кавно1
адм|н|сщац||
(питання економ|чного та
агропромислового розвитку,
я{итлово-комуна-т1ьного господарства'

визначена

районно|

транспорту, надання
адм|н|стр ативних послуг, цифрового
розвитку'
арх|тектури)

м|стобудування та

або |нпта посадова оооба,

розпоряд)кенням голови
деря{авно| адм|н|страц||

[етяна омшльчшнко

!1рш:п1тпка. 9 раз1 в1дсутност1 взаемозадл|нних оо|б, обов'язки щодо зд|йснення |х

повнова}кень шоклада}оться на посадову особу окремим розпорядя{енням голови районно|

дер>кавно| адм|н1страц||.



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно| дер)кавно] адм!н|страц||
]цгч Р0

3АкР|плшння
пер!пого заступника голови та заступник1в голови районно! дер:кавно!

адм!н1страц1[ 3а виконкомами м|ських, селищних Рад району

(остянтин 1{Ф3"||!т|н _
пертший заступник голови районно| дер)кавно| адм|н|страц|{

1{уц|вська м!ська Рада
}1алин|вська селищна Рада
|{ечен|зька селищ на рада

Болодимир |9БАРшв _

1етяна омшльчвнко

шл\т0ш а0да

з астуг1ник голови районно? дерх{авно1 адмтнтстрац11

3м|]вська м|ська рада
€лобо>канська селищна Рада
9каловська селищна рада

заступник голови районно| дер)кавно| адм|н|отрац1|

Бовчанська м|ська рада
€таросалт|вська селищна Рада
Ёовопокровська се'|ищна Рада

(ер1вник апарату районно[
дер2кавно! адм|н!страц1?


