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N{етою удосконалення органlзацii структури районноi державно:
адмiнiстрацiТ, вiдповiдно д0 постано},l,I Кабiн€т5r VIiHicTpiB УкраТни вiд 2Гi
сiчня 2а16 року }{9 29 uПро ttiлькii:тъ }IGсад заступникiв голiв шлiсцеврiх
державни)< адr,riнiстрачiй> (_ч редакllii' шOстанов.r,1 Кабiнет1, MiHicTpiB \/краТrти Bi:-l
28 берез}lя 2018 року JVg 25Гэ_), !.*|,,/FэI-{],.l;,]]ь ста],гЁiди rr, 41 Заколл.; _*i itРаТНИ <<ПPli-,
ь,tiсцевi дерlкавнi адмiнiстрачii>;",созпорядженаям гOлови об:lасноТ державноl
адмiнiстрачiТ вiд 16 травня 2014 рок},, JЪ 19б кГ{ро затвердiке}тня граничноТ
чисельностi працiвникiв cTprrK,TypHk::{ пiдtэоздi.lтiв ХаркiвсъtсоТ об.шасноТ
лержавноТ адмiнiстрацii та районних державних адплiнiст,рачiй iy редакцiТ
розпорядженням голови обласноТ лерrкевноТ а;lмiнiс-грашiТ вiд 28 вересня 2015
аб1):
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Затвердити структур)/ аilарат\, БарвiнкiвсъкоТ районноi

державнсэл'

адмiнiст1,1ашiТ у редакцiТ, rцо додастъсfr.

2. Збiльшити чисельнiстъ прачirз;;икiв зrIарату БарвiнкiвськоТ ра.йонноi,
;lepxraBHoT адп,тiнiстрашiТ на r { *ilI{) } i.TEITH\, ;,};l[lir.иLl}o ( }, }/(э)j{:ах гре}{I{ч}li-}';'
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пiэацiвникiв a]lrjt]зj-T,y район .i,_-,'i державлiо1
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,

затtsердженоi рсзпорядження\,{голов}{,збласнсlТ дерrкавноТ адмiнiстрацii вiд
травня 2014 року JVэ 19б K{lpo затверд}ltення граничt+оТ чисельностi праuiвниь:iв

i ('

структчрних пiдроздiлiв ХаркiвсъкоТ обласноТ державноi адмiнiс,траrliТ Ti;l,
районних державних адп,дiнiстраrliйl 1у ре,цакrдiТ рсзпоряд}кен}{ям гOлOIJ},I
обласноТ лерrхtавноi'адмiнiстрацiТ вiд 28 ;lepecн:l,2{l15 року.}Гq 46i
}
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З" BBecTia посаду застугIника гФ,iсви БарвiнкiвськоТ рЬйонноТ

,цер.кавнпl}',

адп,tiнiстрацiТ.
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5.

Начальнику вiддiлу фiнансовс-господарського

забезпечення^

голсвному бухгалтеру апарату районнот державнот адмiнiстраuiт ( Дружинiна
н.г.) пiдготувати штатний розпис i кошторис витрат апаратy районноТ
державнот адмiнiстрацiт з урахування\,i внесених змiн та затверди,ги Тх в
\,становлено\,{_Y пOрядку

.

п. 4 цьсго

р{}зriорядження" вводяться
розпорядженням голови районноТ державноi адшtiнiстрацiТ"

Змiни, вказанi

б.

у,,

В цiЮ

ЗатвеРдитИ перелiК струкТчрниХ пiлlэозДiлiВ районноТ

oкpeМt4rll

деря<авноТ

адмiнiстрацiТ, шо додаеться.

,

ЗатвеРдитИ граниt{ну чиСельъliсть працiвникiв апараТ,!, та структурни},
пiдроздiлiв Барвiнкiвськоi районнот дерхtавнот адпцiнiстрацii, шдо додасться.
1

8. Визнати таким, шо втрати,Iо чИгtнiсть, роз{l0рядження голови районно:
КПРО СТРYКТУ Р)"
державноТ адпдiнiстраrriТ вiд 1 5 сiчня 201 8 року Ng
БарвiнкiвсъкоТ palioHHoT лержавноТ алil,тiнi страп iТi,
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9. КонТролЬ за виконанняi\l розпOрядженFiя покJIасти на керiвника апаратv
районноТ державноТ адмiнiстрачiТ Д.С, Сl,.каря.

Голова районноi державноi
адмiнiстраrrii

рOмАх

