БАРВIНКIВСЪКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

xAPKIBCbKoi оБлАстI

розпоряд}ItЕння
Dj llzzzzJ

Дor'B

Барвiнкове

Ns

/6у

Про струкryру районноi
держа вноi адмiнiстрачiТ

З

метою удоскон€tлення та оптимiзацiТ структури районноТ державноТ
адмiнiстрацii вiдповiдно до постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20 сiчня
2016 року JФ 29 <Про кiлькiсть посад заступникiв голiв мiсцевих державних
адмiнiстрацiй>>, вiд 12 березня 2005 року }lЪ l79 <Про упорядкування структури
апарату центраJIьних органiв виконавчоТ влади, ix територiальних пiдроздiлiв та
мiсцевих державних адмiнiстрацiй> (.i змiнами), вiд 09 березня 2006 року
Jф 268 кПро упорядкування структури та умов оплати працi працiвникiв
апарату органiв виконавчоi влади, органiв прокуратури,, судiв та iнших органiв>
(зi змiнами), вiд 06.04.2016 J\Гч 292 <<Щеякi питання оплати працi державних
службовцiв у 2016 poui>( зi змiнами), вiд 06.04.2016 Jф 268 uПро умови оплати
працi працiвникiв державних органiв, якi виконують функцii з обслуговування,
у 201б роцi>>, керуючись ст. 5,6,39,41, Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, п. 9 Перехiдних положень Закону Украiни вiд 28.|2.20|4
М 76-VIII пПро внесення змiн та визнання такими, що втратил'и чиннiсть,
деяких законодавчих aKTiB Украiни>) та враховуючи доручення голови
XapKiBcbKoT обласноТ державноТ адмiнiстрацii вiд |4 червня 20|6 року
ЛЪ 0|-28145ЗЗ пПро забезпечення рацiонального використання бюджетних
коштiв та оптимiзацiТ чисельностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв обласноi
державноi адмiнiстрацiТ та районних державних адмiнiстрацiй>:

l.

Затвердити структуру апарату районноi державноТ адмiнiстрацii у

редакцii, що додаеться.

2.

Затвердити перелiк структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ

адмiнiстрацii, rцо додасться.
3. Лiквiдувати:

вiддiл

з

питань

житлово

комун€Lльного господарства, цивiльного
захисту, мiстобудування та архiтектури державноi адмiнiстрацiТ;
сектор економiки районноТ державноi адмiнiстрачii;
сектор державноi реестрацii районноТ державноТ адмiнiстрацii;
центр надання адмiнiстративних послуг районноТ державноi адмiнiстрацiТ;
сектор у справах молодi та спорту районноТ державноi адмiнiстрацiТ.

4. Утворити:

вiддiл з питань економiчного розвитку, мiстобудування та архiтектури,
адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту районноi державноТ

адмiнiстрацiТ.

5. Перейменувати:

СЛУЖбУ У справах дiтеЙ раЙонноI державноi адмiнiстрацiТ
справах дiтей, молодi та спорту районнот державноi адмiнiстрацii.

в службу

у

6. ВНеСти до штатного розпису апарату районноТ державноi адмiнiстрацii
наступнi змiни:
б.1. Вивести зi штатного розпису посади:

з питань житлово комун€шьного господарства,
захисту,
мiстобудування та архiтектури районноi державноТ
цивiльного
начаJIьника вiддiлу

адмiнiстрацii;

головногО спецiалiста вiддiлу з питань житлово комунЕLльного
господарства, цивiльного захисту, мiстобудування та архiтектури районноТ
державноi адмiнiстрацii - 2 одиницi;
завiдувача сектору економiки районнот державноI адмiнiстрацii;

головного спецiалiста соктору економiки районноi

адмiнiстрацii;
директора центру надання адмiнiстративних послуг
районноi державноi адмiнiстрацii;

-

державноТ

адмiнiстратора

адмiнiстратора центру надання адмiнiстративних послуг районноТ

державноТ адмiнiстрацii

-

2 одиницi;

завiдувача сектору державноТ реестрацiТ державного ресстратора

районноi державноi адмiнiстрацiТ;
державного ре€стратора сектору державнот реестрацiт районноi державноi
адмiнiстрацiТ;
завlдувача секторУ У справаХ молод1 та спорту районноi державноТ
адмiнiстрацii;

головного спецlчшIlста сектору у справах молодi та спорту районноТ

головноГо спецl€LТlста секТору опlки та пiклування служби у справах дiтей
районноt державноТ адмiнiстрацiТ.
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6.2. Ввести до штатного розпису посади:

з питань економiчного розвитку, мiстобудування та
архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту районноТ
нач€Lпьника вiддiлу

державноТ адмiнiстрацiТ;

головного спецiалiста вiдfiiлу

з питань

економiчного розвитку,

мiстобудування та архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту
районноТ державноТ адмiнiстрацii - 5 одиниць;
адмiнiстратора вiддiлу з питань економiчного розвитку, мiстобудування
та архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту районноТ
державноi адмiнiстрацii - 2 одиницi;
державного ре€стратора вiддiлу з питань економiчного розвитку,
мiстобудування та архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту
районноi державноТ адмiнiстрачiТ - 2 одиницi;
начаIIьника служби у справах дiтей, молодi та спорту районноi державноi
адмiнiстрацiТ;
головного спецiалiста служби у справах дiтей, молодi та спорту районноТ
державноi адмiнiстрацiТ - 2 одиницi.

7.

'
Начальнику вiддiлу фiнансово-господарського

забезпечення,

головному бухгалтеру апарату районноТ державноТ адмiнiстрацii ( Щружинiна
Н.Г.) пiдготувати штатний розпис i кошторис витрат утворених структурних
пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацii з урахуванням внесених змiн та
затвердити ix в установленому порядку.
Змiни, вказанi у п. б цього розпорядження, вводяться в дiю окремим
розпорядженням голови районноТ державноi адмiнiстрацii.

8. Керiвникам утворених структурних пiдроздiлiв районноТ

державноТ

адмiнiстрацiТ розробити та надати на затвердження головi районноi державноТ
адмiнiстрацiТ положення про вiдповiдний структурний пiдроздiл та посадовi
iнструкцii пiдпорядкованих працiвникiв.

g. Начальнику вiддiлу управлiння

апарату районноТ державноТ

та юридичноi роботи
адМiнiстрацii (Полirцук О.П.) попередити в
персон€Lлом

установленому законодавством порядку про можливе вивiльнення у зв'язку зi
змiною структури ,га iстотних умов працi працiвникiв пiдроздiлiв районноi
державноi адмiнiстрацii.

10. Начальнику управлiння соцiального захисту населення

державноТ адмiнiстрацiТ ( Макаровська Л.В.):

районноТ

l0.1. Вжити заходiв щодо скорочення чисельностi працiвникiв на 2 штатнi
одиницi.

I0.2. Попередити в установленому законодавством порядку про можливе
вивiльнення у зв'язку зi змiною структури та iстотних умов працi працiвникiв
пiдпорядкованого пiдроздiлу районноi державноТ адмiнiстрацiТ.
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1. Затвердити граничну чисельнiсть працiвникiв апарату та сТРУКТУРНИХ

пiдроздiлiв БарвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ, що

ДОДаеТЪСЯ.

12. Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження

районноТ державноТ адмiнiстрацiI:

вiд 27 квiтня 2016 року J\Ъ 116 <Про структуру районноi

ГоЛОВИ

державноТ

адмiнiстрацiТ>;
вiд 04 травня 2016 року J& 46 ,,Про внесення змiн до структури апарату
БарвiнкiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрачiТ>;
вiд 17 червня 2О16 року J\Ъ 164 - к < Про структуру апарату БарвiнкiвськоТ
районноi державноi адмiнiстрацii>
1З. Контроль за виконанн"* ро.порядження з€шишаю

Голова районноi державно[
адмiнiстрацii

за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районноТ державноi адмiнiстрацiТ
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СТРУКТУРА

апарату районноТ дер}кавноi адмiнiстрачii

1. Вiддiл

дiловодства, контролю, мобiлiзацiйноТ та режимно-секретноi роботи
начаJIьник вlддlлу
головний спецiалiст
головний спецiа"чiст
головний спецiалiст
старший iitспектор

2,

Вiддiл ведення Щержавного реестру виборцiв
начапьник вiддiл1,
головний спецiалiст
головний спецiалiст

3. Вiддiл управлiння Еерсона,чом
начагIьник вiддiл1,
головний спецiаrriст
старший iнспектор

4.

та юридичноi роботи

Вiддiл фiнансово-I,tзсподарського забезцечення
начальник вiддiлу, головний бухга,ттер
головний спеrtiа-цiот
iнспектор

Керiвник апараry рвйонноТ

державноr ад]vrrнrстрfi цlr

.) /
, ,d7

По"тriшук

Щ.С.Сухар
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районноi державноТ адмiнiстрацii

Р!zzz,.z>q!,gd'./с€

Jl/ry

пЕрЕлIк

струкryрних пiдроздiлiв районнот державноi
1. Управлiння соцiального захисту населення

ад

MiHicTpauiT

2. Фiнансове управлiння
З. Управлiння агропромислового розвитку
4. ВiддiЛ з питанЬ економiчного розвитку, мiстобудування та архiтектури,
5.
6.
7.
8.

адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту
Вiддiл освiти
Архiвний вiддiл
Сектор культури i туризму
Служба у справах дiтей, молодi та спорту

Керiвник апараry районноi

дер}кавноТ адмiнiстрацiТ

Полiшчк
' ,,D

:6ff,*rt

/

зАтвЕрд)ItЕно
Розпорядження голови
районноi державноТ адмiнiстрачiТ

2J,аzl;z;lg,dёЗ./€,zl-/ёТ
Гранична чисельнiсть
працiвникiв апарату та структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ
адмiнiстрацii
Назва структурного пiдроздiлу

ЛЪз/п

Апарат районнот державноi адмiнiстрацiт

чисельнiсть
працiвникiв,
одиниць
18
4

1.з
1.4

керiвництво районноi державноi адмiнiстрацii
голова районноi державноТ адмiнiстрацiТ
перший заступник голови районноi державноI
адмiнiстрацiТ
застугlники гоJIови районноi державноi адмiнiстрацiТ
керiвник апарату районноТ державноТ адмiнiстрацii

2

Вiддiл дiловодства, контролю, мобiлiзацiйноТ та

э

1

1.1

|.2

a

J

4
5

1

2
J

4

5

6
7
8

режимно-секретноI роботи
Вiддiл ведення Щержавного реестру виборцiв
Вiддiл управлiння персон€шом та юридичноi роботи
В iддiл фiнансово-господарського забезпечення
Пiдроздiли районноi державноI адмiнiстрацii
Управлiння соцiального захцсту населення
Фiнансове управлlння
Управлiння агропромислового розвитку
питань економiчного розвитку,
мiстобудування та архiтектури, адмiнiстративних
послуг та цивiльного захисту
Вiддiл освiти
Архiвний вiддiл
Сектор куJIьтyри 1 туризму
Служба у справах дiтей, молодi та спорту
разом по районнiй державнiй адмiнiстllацii

Вiддiл з

Керiвник апараry районноi
державноТ адмiнiстрацii
Полirцук _g _ /'
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