БОГОДУХIВСЬКД РМОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ
ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI
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Про затвердження
Положення про апарат
районноi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до Типового регламенту мiсцевоi державноТ адмiнiстрацii,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Уrсраiни вiд 11 грулня l999 РОКУ
Ns2263 (iз змiнами), керуючись статтями 5, З9,44 Закону Уr9аiни <Про мiСЦеВi
державнi адмiнiстрацiТ>
:

1. Затвер дити Положення про апарат районноi державноТ адмiнiСтРаЦii

(далi - Положення), що додаеться.

2, Керiвникам

структурних пiдроздiлiв апарату rайонноi

деРЖаВНОi

адмiнiстрацii у своiй дiяльностi керуват Icb цим Положенням.

3. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноi
державноТ адмiнiстрацii вiд 09 вересня 20l .року Nэ28Р<<Про затвердження
шlстраrи
Положення про апарат районноi лержавнф

Гогlова районноf

державноi адмiнiстрачii

ЗАТВЕРЛЖЕНО
Розпорядження голови
районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ
//,grиzal, ,////lzrza
,,/ Ny

/З

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат районноi державноi адмiнiстрацiТ

l. Апарат

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ (далi - апарат) складасться зi
сТрУктурних пiдроздiлiв, що органiзацiйно забезпечують здiйснення районною
державною адмiнiстрацiсю повноважень, визначених актами законодавства.
Апарат утворюсться головою районноТ державноТ адмiнiстрачiТ
вiДповiдно до cTaTTi 44 Закону УкраТни ,,Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>.

2.До складу апарату входять:
орган iзац iйний вiддiл

;

вiддiл документообiгу та контролю;
вiдд iл фiнансово-госп одарс ького забезп ечен ня ;
вiддiл ведення Щержавного ресстру виборuiв;
сектор оборонноТ, мобiлiзацiйноI та режимно-секретно[ роботи;
сектор управлiння персон€Lлом ;
юридичний сектор.

З. Апарат у своiй дiяльностi керусться Конститучiсю УкраТни, законами
УкраiЪи uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, uПро державну службу>, uПро
запобiгання корупцiТ>, iншими законами УкраТни, актами Президента УкраiЪи,
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, Верховноi Ради УкраТни, iнших центрчu]ьних

органiв виконавчоТ влади, розпорядженнями голови обласноi та голови районноi
ДерЖаВних адмiнiстрацiй, Регламентом БогодухiвськоТ районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ, цим Положенням, а також наказами керiвника апарату районноI
державноТ адм

4.

iH

icTpauiT.

основними завданнями апараry

с

правове, органiзацiйне,

iнформачiйно-комп'ютерне, матерiально-технiчне та iнше забезпечення
Дiяльностi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, пiдготовка аналiтичних,
iнформашiйних, iнших матерiалiв, надання методичноТ, практичноi допомоги
сТруктурним пiдроздiлам районноТ державноТ адмiнiстрачiТ та органам

мiсцевого самоврядуван ня району.
Разом iз забезпеченням основних завдань апарат сприяс впровадженню в
органiзачiю роботи структурних пiлрозлiлiв районнот державнот адмiнiстрачiт
ефективних форм i методiв управлiнськоТ дiяльностi при здiйсненнi державного
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управлiння вiдповiдними галузями, аналiзуе шю робоry, узагальнюе позитивний
досвiд.
5. Апарат

у процесi виконання покладених на нього завдань взаемодiс iз
структурними пiдроздiлами обласноТ та районноТ державних адмiнiстрацiй,

територiальними органами MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоТ
влади, I_{ентральною виборчою комiсiсю, а також з органами мiсцевого
самоврядування, Тх посадовими особами та депутатами рiзних piBHiB,
громадськими об' сднаннями, пiдприемствами, установами та органiзацiями.
6. Апарат вiдповiдно до покладених на нього завдань:

опрацьовус документи, що надходять до районноТ

лержавноТ

адмiнiстрацiТ, готус до них аналiтичнi, довiдковi та iншi матерiали, а також
проекти доручень голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ;
забезпечу€ ведення дiловодства, як звичайного, так i з грифами
обмеженого доступу;

за

пропозицiями

структурн

их пiдроздiлiв

районноТ

державноТ
заступниками голови

адмiнiстрацiТ, погодженими у вiдповiдному порядку iз
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, гоryе проекти рiчного та квартальних планiв
роботи районноi державноТ адмiнiстрацii, проект вiдповiдного розпорядження
та подас головi районноТ державноТ адмiнiстрашiТ для затвердження, забезпечуе
пiдготовку звiтiв про Тх виконання;
формуе вiдповiдно до Регламенту БогодухiвськоТ районноТ державноТ
адмiнiстрацii проект плану засiдань колегiТ районноI державноТ адмiнiстраuiТ на
piK;

узагальнюс пропозицiТ структурних пiдроздiлiв районноТ лержавноi
адмiнiстрацiТ та складас перелiк питань, що пропонуються для розгляду на
пленарних засiданнях районнот ради та засiданнях постiйних комiсiй районнот
ради, надас Тх районнiй радi;

формуе плани заходiв,

адмlнlстрацl€ю

що

протягом мlсяця, тижня;

проводяться

районною державною

розробляе проекти Регламенту БогодухiвськоТ районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ, розполiлу обов'язкiв мiж головою районноТ державноТ
адмiнiстрацii та його заступниками, Положення про колегiю районноТ
державноТ адмiнiстрачiТ та iT персонЕLльного складу, а також проекти
вiдповiдних розпоряджень голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ про

внесення змiн до цих aKTiB;
здiйснюс контроль за свосчасним виконанням законiв УкраТни, aKTiB i
доручень Президента УкраТни, Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни, ВерховноТ Ради
УкраТни, доручень Глави Адмiнiстрачii Президента Украiни, aKTiB i доручень
iнших центральних органiв виконавчоТ влади, aKTiB законодавства,
розпоряджень i доручень голови обласноТ та голови районноТ державних
адмiнiстрацiй, звернень i запитiв народних депутатiв УкраТни та депутатiв

мiсцевих рад, а також аналiзуе причини виникнення порушень у виконаннi
вимог зазначених документiв i вносить пропозицiТ шrодо Тх усунення;
за дорученням голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ забезпечуе
контроль за виконанням законiв УкраТни, aKTiB Президента УкраТни та Уряду,
розпоряджень i доручень голови обласноТ та голови районноТ державних
адмiнiстрачiй структурними пiлрозлiлами районноТ державноТ алмiнiстрачiТ;
органiзовуе вивчення та узагальнення лосвiду роботи структурних

пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрачii, органiв

мiсцевого

самоврядування та забезпечуе надання практичноТ допомоги в органiзацiТ
управл iHcbKoТ д iяльностi

Тх

;

за дорученням голови районноТ державноТ адмiнiстрачiТ аналiзуе роботу
органiв мiсцевого самоврядування в межах i порялку, визначених
законодавством, надае методичну та iншу практичну допомогу щодо
вдосконалення органiзацiТ Тх роботи, готус пропозицiТ з питань шодо взаемодiТ
районноi державноi адмiнiстрачiТ з органами мiсцевого самоврядування пiд час
спiльного вирiшення питань економiчного, соцiального та культурного розвитку
вiдповiдних територiй
координус роботу щодо пiдготовки засiдань колегiТ районноТ державноТ
адмlнlстрацll;
здiйснюс монiторинг роботи консультативних, дорадчих органiв,
утворених при районнiй державнiй адмiнiстрацii;
забезпечуе роботу консультативних, дорадчих органiв, утворених при
районнiй державнiй адмiнiстрачiТ, дiяльнiсть яких координують cTpyKTypHi
пiдроздiли апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ;
координус пiдготовку та здiйснюс органiзацiйне забезпечення проведення
апаратних нарад та нарад, що проводяться керiвництвом районноТ державноi
адмiнiстрацiТ;
забезпечуе дiяльнiсть першого заступника голови, заступника
голови та керiвника апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ;
органiзовуе чергування вiдповiдальних осiб в районнiй державнiй
адмiнiстрачiТ у вихiднi, святковi днi та неробочий час;
здiйснюе коорлинацiю роботи щодо пiдготовки та проведення
структурними пiдроздiлам районноТ державноТ адмiнiстрацiТ за участю
керiвництва районноТ державноТ адмiнiстрачiТ масових заходiв, урочистостей,
зборiв активу, зустрiчей з депутатами рiзних piBHiB, керiвниками органiв
;

мiсцевого самоврядування району, робочих поiЪдок керiвництва районноТ

державноТ адмiнiстрачiТ до населених пунктiв району;

забезпечуе належну роботу

з розгляду

звернень громадян, реалiзацiю
проведення особистих прийомiв громадян головою, першим заступником
голови, заступником голови та керiвником апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ, контроль за виконанням доручень структурними пiдроздiлами
районноТ державноТ адмiнiстрачiТ, взасмодiю з органами мiсцевого
самоврядування, пiдприсмствами, установами та органiзацiями щодо вирiшення
питань, якi порушуються у зверненнях громадян;
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розглядае звернення iлисти пiдприемств, установ, органiзацiй та
ГРОМаДЯН, ДОкУМеНти, iншi матерiали, що надiЙшли до раЙонноi державноТ
адмiнiстрацiТ в установленому порядку, повертас адресатам звернення,
ДОКУМенТи та iншi матерiали, що BHeceHi з порушенням установленого порядку,
конТролюе стан uicT роботи у вiдповiдних структурних пiдроздiлах районноТ
державноТ адмiнiстрачiТ, виконавчих органах мiсцевих рад району;
проводить в установленому законом порядку роботу, пов'язану з
органiзацiсю лобору, розстановки, пiдвищення квалiфiкашiТ та заохоченням
працiвникiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, веденням облiку кадрiв, вжива€
заходiв iз полiпшення органiзацiТ та пiдвишення ефективностi роботи
працiвникiв районноТдержавноТ адмiнiстрацiТ, гоryс аналiтичнi, iнформачiйнi та
iншi матерiали з питань управлiння персоналом, шо розглядаються головою
районноi' державноТ адм

iH

iстрачiТ;

нада€ методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне

Застосування, неухильне додержання aKTiB законодавства працiвниками апарату
районноТ державноТ адм iH iстрацii;
здiйснюс опрацювання проектiв розпоряджень голови район нот державнот
адмiнiстрацii, в тому .lислi проектiв нормативно-правових aKTiB, рiшень колегiТ
раЙонноТ державноТ адмiнiстрачiТ, за дорученням голови районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ розробляс проекти розпоряджень iз питань, вiднесених до
компетенцiТ апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, забезпечу€ дотримання
вимог чинного законодавства пiд час Тх пiдготовки;
здiйснюс аналiз aKTiB органiв мiсцевого самоврядування, ix виконавчих
KoMiTeTiB, прийнятих з питань здiйснення делегованих повноважень органiв
виконавчоТ влади на вiдповiднiсть iх чинному законодавству;
забезпечус реалiзачiю заходiв, пов'язаних iз пiдготовкою i проведенням
виборiв, референлумiв, опитувань населення, у частинi матерiально-технiчного
забезпечення виборчих комiсiй;
вивчае та аналiзуе здiЙснення правоохоронними органами заходiв щодо
реалiзацiТ державних, обласних та районних програм профiлактики i боротьби
iз злочиннiстю та корупцiею, стан додержання правоохоронними органами
ВИМог Законодавства УкраТни з питань охорони громадськоТ безпеки,
громадського порядку, боротьби iз злочиннiстю;
забезпечу€ ведення fержавного реестру виборчiв, ло якого вносяться
вiдомостi про громадян УкраТни, що мають право голосу i проживають або
перебувають на територiТ району, забезпечус виконання aKTiB розпорядника
Реестру;
здiйснюс формування Подання про утворення виборчих дiльниць, складас
та уточнюе списки виборшiв на виборчих дiльницях;

аналiзус суспiльно-полiтичне становище

на

вiдповiднiй

територiТ,

розробляе та вносить головi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ пропозицiТ щодо
його полiпшення;
забезпечуе опрацювання матерiалiв щодо вiдзначення пiдприемств,
УСТаноВ, органiзацiЙ, а також громадян раЙону державними нагородами

УкраТни, вiдзнаками Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни, обласноТ ради, обласноТ та
районноТ державних адмiн iстрачiй;
ЗДiЙСнЮе матерiально-технiчне та господарське забезпечення дiяльностi
апараry, забезпечус дотримання режиму роботи, належного протипожежного
стану та правил охорони прачi в службових примiщеннях, орендованих
районною державною адмiнiстрацiею;
здiйснюе органiзаrriйнi заходи шодо впровадження електронного
УРЯДУВаННЯ На раЙонному piBHi, реалiзацiю сдиноТ державноТ полiтики у сферi

iНфОрматизацiТ, визначас потреби (обсяги) фiнансування заходiв
iнформатизацiТ районноТ державноТ адмiнiстрачiТ;

з

ЗабеЗпечУе функцiонування iнформацiйно-телекомунiкацiйноТ системи
аПаРаry РаЙОнноi державноТ адмiнiстрацiТ, супроводження та контроль за
фУНкцiонуванням комунiкацiйного вузла, локаJIьноi' комп'ютерноТ мережi,
офiцiйного веб-сайry БогодухiвськоТ районноТ державноi адмiнiстрачiТ, системи
електронного документообi гу та iH ш их iнформач iй н и х ресурс i в апарату;
здiйснюс заходи щодо технiчного захисту iнформацiТ в районнiй
державнiй адм iH icTpauiT;
забезпечуе:

Збирання, систематизацiю, накопичення, зберiгання та оприлюднення
ПУбЛiЧНОТ iнформашiТ, що була отримана або створена в процесi виконання
РаЙОнною державною адмiнiстрацiсю обов'язкiв, передбачених чинним

законодавством;

органiзацiю прийому iнформацiйних запитiв, що надходять до раЙонноТ
ДеРЖаВнОТ адмiнiстрацii, забезпечення Тх своечасного опрацювання та надання
вiдповiдей на них в порядку та в строки, визначенi Законом УкраТни uПро
доступ до публiчноi iнформацiТ>;
координацiю дiяльностi та надання методичноi i практичноТ допомоги
ПОСаДОВИм особам структурних пiдроздiлiв раЙонноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
яКi визначенi вiдповiдальними за питання доступу до публiчноТ iнформацiТ;
органiзовуе роботу щодо захисту персональних даних при Тх обробui у
ПОряДку, визначеному Законом УкраТни <<Про захист персональних даних));

виЗнача€ потреби (обсяги) фiнансування заходiв iз мобiлiзацiйноТ
пiдготовки у районнiй лержавнiй алмiнiстрачiТ;
здiЙснюс роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання
архiвних документiв, Тх передачу в установленому порядку на постiйне
зберiгання до архiвного вiддiлу районноТ державноI адмiнiстрачiТ;
ВиконУс iншi функцiТ вiдповiдно до чинного законодавства та за
дорученнями голови, першого заступника голови, заступника голови та
керiвника апарату районноТ державноl' адмiнiстрачiТ,
7

, Щля реалiзацiТ завдань апарат мас право:

залучати спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв районноТ
адмiнiстрацiТ, пiдприемств, органiзачiй та установ незалежно

державноТ

вiд

форп,r
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власностi, громадських об'еднань (за погодженням

з Тх керiвниками)

вивчення i розгляду питань, що нzUIежать до його компетенцiТ;

одержувати

В установленому порядку вiд

для

структурних пiдроздiлiв

районноi державнот адмiнiстрацiт, органiв мiсцевого самоврядування,
-маiерiали,
пiдприсмств, установ, органiзацiй iнформачiю, документи та iншi

а вiд районного вiддiлу статистики - безоплатно статистичнi данi, необхiднi
для
виконання покладених на нього завдань,

використовувати системи зв'язку i комунiкацiй
районнот державнот
адмiнiстрацii;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його

компетенцiТ;

вносити на розгляд керiвництву районноi державноi адмiнiстрацiт проекти
розпоряДжень' планiв' заходiв' доповiднi записки та iнформацiТ , n"run", Що
належать до компетенцiТ апарату.

8. Апарат очолюе керiвник апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
який призначаеться на посаду i звiльняеться з посади головою
районноТ

державноТ адм

iстрачiТ.
КерiвниК апаратУ районноТ державнОТ адмiнiстрачiТ:
здiйснюе керiвництво дiяльнiстю апарату та органiзовуе його
робоry, несе
персона_пьнУ вiдповiдальнiсть за виконання покладених на апарат завдань,
iH

визначас сryпiнь вiдповiдальностi керiвникiв та iнших працiвникiв його
структурних пiдроздiл iB ;
органiзовус планування роботи з персонаJIом, в тому числi органiзовуе
проведення KoHKypciB на зайняття вакантних посад державноТ служби категорiй
"Б" i "В", забезпечус прозорiсть i об'сктивнiсть таких KoHKypciB вiдповiдно до

вимог чинного законодавства УкраТн и ;
забезпечус llJlапуБання
Jcr\JgJlrE,lyL
планування UJlyжOoBol
службовоТ кар ери, планове
замlщення
замlщення
посад
служби
державнот
пiдготовленими фахiвцями згiдно з вим гами ло професiйнот
компетентностi та стимулюс просування по службi;
забезпечус своечасне оприлюднення та передачу до вiдповiдних органiв,
що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi
державноТ служби, iнформацiТ про BaKaHTHi посади з метою формування
сдиного перелiку вакантних посад державнот служби, який оприлюдню€ться;
признача€ громадян УкраТни, якi пройшли конкурсний вiдбiр, на BaKaHTHi
посади державноi' слу>кби категорiЙ ссБ,r i ((в" апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацii, звiльняс з таких посад вiдповiдно до вимог чинного
законодавства Украiни ;

присвою€ ранги державним службовцям апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ, якi займають посади державноТ служби категорiй .'Б'' i .'B'i;
забезпечус пiдвищення квалiфiкачiт державних службовцiв апарату
районноТ державноТ адм

iH

iстрач

iT;
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здiйснюс контроль за дотриманням виконавськоТ та службовоТ дисциплiни
в апаратi районноТ державноi адмiнiстрачiТ;
розгляда€ скарги на дiт або бездiяльнiсть державних службовцiв, якi
займають посади державноТ служби категорiй (.Бrr i ((в,' в апаратi
районноi
державноi адм iH iстрацiТ;
приймае у межах наданих повноважень рiшення про заохочення та
притягнення до дисциплiнарнот вiдповiдальностi державних службовцiв, якi
займають посади державноТ служби категорiй ((Б" i "в" в апаратi
районноТ

державноТ адм

i

н

iстрацiТ;

виконус фУнкцiТ роботодавця стосовно працiвникiв апарату районноТ

державнот адмiнiстрацiт, якi не с державними службовц ями;
створю€ належнi для роботи умови
Тх матерiально-технiчне
забезпечення;
затверджу€ посадовi iнструкчiт прачiвникiв апарату районнот державнот
адмiнiстрацiт, забезпечус дотримання ними правил внутрiшнього службового

та

розпорядку;

приймае наказ про введення в дiю штатного розпису апараry районноТ
державнОТ адмiнiстрацiТ, вирiшуе питання контролю за дотриманням штатноТ,
кошторисноi, розрахунково-платiжноТ, фiнансовоi' дисциплiни в апаратi
районноТ державноТ адмiн iстрацiТ;

мае правО пiдписУ фiнансових, платiжних документiв,

договорiв,
накладних на приilмання-передачу товарно-матерiальних цiнностей, затверджу€
акти на списання матерiальних цiнностей в апаратi районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ;
очолюе консультативно-дорадчi та iншi допомiжнi органи;
забезпечуе пiдготовку робочих вiзитiв керiвництва держави та областi до
району;
у межах повноважень районнот державнот адмiнiстрацiт, визначених
законом Укратни "про мiсцевi державнi адмiнiстрацii"', iншими законами
УкраiЪи, забезпечуе на територiТ Богодухiвського району реалiзацiю державноТ
полiтики щодо ведення !ержавного ресстру виборцiв, запобiгання та виявлення
корупцii (у межах компетенцiТ);
проводить робоry щодо постiйного вдосконалення дiяльностi апарату,

вивчення

i

впровадження

забезпечус розроблення

нових,

та

прогресивних форIи

i

методiв роботи,

реалiзачiю заходiв щодо

вдосконалення

органiзацiйних структур виконавчоТ влади;
забезпечуе органiзацiю правовоТ роботи в апаратi районноТ державноi
адмiнiстрацii, спрямованоi на правильне застосування, неухильне дотримання
та запобiгання невиконанню вимог законодавства, iнших нормативних akTiB
посадовими особами та працiвниками районноТ державноТ адмiнiстрацiТ пiд час
виконання покладених на них завдань i функчiональних обов'язкiв, аналiз akTiB
органiв мiсцевого самоврядуван ня ;
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органiзову€ роботу та контролюс дiяльнiсть апарату районноТ державноi
адмiнiстрацiт щодо вiдомостей стосовно характеристик запасного пункту
управлiння, утримувачем якого е районна державна адмiнiстрацiя, а також
вiдомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань,
фактичнi
витрати на мобiл iзацiйну пiдготовку;
забезпечуе органiзацiю правовоТ роботи в апаратi районноТ державноi
адмiнiстрацiт, спрямованот на правильне застосування, неухильне дотримання
та запобiгання невиконанню вимог законодавства, iнших нормативних akTiB
посадовими особами та працiвниками районноТ державноТ адмiнiстрачiТ пiд час
виконання покладених на них завдань i функцiональних обов'язкiв, аналiз akTiB

органlв мlсцевого самоврядування ;
проводить особистий прийом громадян

;

органiзовуе доведення розпоряджень голови

адмiн iстрацiТ до виконавцiв;

районноI

державноТ

здtйснюе контроль за роботою з укомплекryвання, зберiгання, облiку та
використання архiвних документiв, ji передачi в установленому порядку на
постiйне зберiгання до архiвного вiддiлу районноТ державноТ адмiнiстрацiТ;
затверджуе положення про cTpyKTypHi пiдроздiли апарату
районноТ

державноТ адм

iH

iстрацiТ;

забезпечус реалiзацiю державнот полiтики з питань запобiгання корупчiТ
(у межах компетенцii');
видае у межах повноважень накази, органlзовуе контроль за Тх
виконанням.

9. Керiвник апарату районнот державнот адмiнiстрачii мае заступника

керiвника апарату районнот державнот адмiнiстрашiт,

начальника

органiзацiйного вiддiлу, який на перiод вiдсутностi керiвника апарату
районноТ
державнот адмiнiстрацiт виконуе його обов'язки.

l0. Керiвник апарату районнот державнот адмiнiстра

вiдповiдальнiсть за законнiсть прийнятих ним рiшень.
l

l.

iT несе персональну

Структуру апарату затверджус голова районноТ

адмiнiстрацiI.

державноI

штатний розпис апарату пiсля пiдписання головою районнот державнот

адмiнiстРацiТ затверджуС керiвниК апаратУ обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ.
гранична чисельнiсть, фонд оплати прачi працiвникiв апарату та видатки
на його утримання доводяться обласною державною адмiнiстрацiею.
Апарат утримусться за рахунок коштiв !ержавного бюджету УкраТни.

12. CTpyKTypHi пiдроздiли апарату забезпечують дiяльнiсть районноi
державноi адмiнiстрачiт з питань, Що належать до Тх компетенцiт, виконують
функuiТ вiдповiдно до цього Положення i положенЬ про cTpYKTypHi пiдроздiли
апарату.
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l3. Для

розгJIяду наукових рекомендацiй i пропозицiй щодо
ВДОсконЕtлення роботи апарату та вирiшення iнших питань в апаратi можуть
УТворюватися HayKoBi ради i KoMicii. Склад цих рад i комiсiй та положення про
них затверджус керiвник Ешарату районноТ державноi адмiнiстрацii.
Т.в.о. керiвника апараry

районноi державноi адмiнiстрацii

явryшенко з 21 62
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