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нА АдмIнIстрАцIя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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/

Про заmверdнсення сmрукmурu районноi
d

ер еrcав н o'i

adMiHi с Йр

а

цii

Вiдповiдно до ст.ст.5,б,42,44,47 Закону Укpаihи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ)l Закону УкраТни кПро державну слryжбу>>, постанови Кабiнеry
MliHicTpiB УкраiЪи вiд 25.03.2014 Ns91 <,Щеякi питання дiяльностi мiсцевих
державних адмiнiстрацifu (зi змiнами), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiД
18 квiтня 20|2 р. J\b 60б <Про зIIтвердженIUI рекомендацiйних перелiкiв
структурних пiдроздiлiв обласноi Киiвськоi та Севастопольськоi MicbKoi,
районнф районноi в мм. Киевi та Севастополi державних адмiнiстрацifu (зi
змiнами), розпорядженЕя Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 грулня 2020 РОКУ
JФ 1635-р <Про реорганiзацiю та угворення районних державних адмiнiстрацiй>>,
розпорядження голови Львiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii вiд 11.01.2021
N912/0/5-21 <ПрО затвердЖеннЯ граничнОi чисельностi працiвникiв районних
державних адмiнiстрацiЬ:
ЗатвердИти переЛiк окреМих посад та структурних пiдроздiлiв апарату
районноi дерйаЪноi адмiнiстрацii згiдно з додатком та перелiк управлiнь,
структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстрацii
uiддiоiu ,u
згiдно здодатком 2.

1.

l

i"-"*

2.

ЗатвердитИ граничIIУ чисельнiсть працiвникiв апарату, управлiнь,
вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв районноI державноi адмiнiстрацii
)
згiдно з додатком 3.
з. Утворити структуру апарату районноi державIIоi адмiнiстрацii, а саме:
1

фiнанооВо-госпоДарськогО забезflечення аIIарату районноI
складi: начальник
державноi Ймiнiсrрuцlт " кiлькостi 8 штатних одиниць у
нач€шьник
уrра"оirо-.ооо"r"^й бухга-тlтер 1 штатна _ одиниця; _ 1 штатнафiншlсово_
одиниця;
Ьrд*ar"ого вiддlJIу _ заступник головного бухгалтера
{ штатна одиниця, головний
начальнИк вiддi.гry iоarrодuРськогО забезпеченЕя
1 штатна одиниця; водiй
спецiалiС т - 2,Йаrнi одиНицi, провiдниЙ спецiалiст
примiщень
легкового автомобiля - 1 штатна Ьд"""ц"; прибирагrьник сrryжбових

З.l. УпРавлiннЯ

-

-

-

1 штатна одиниця.

3.2. Вiддiл правового забезпеченIUt апарату районноi державноi,адмiнiстрацii
1 штатна одиниця;
в кiлькостi 5 штатних одиниць У складi: начапьник вiддilry
2 штатнi одиницi,
головний спецiа,тiе т 2штатнi Йиницi, провiдний спецiалiст -

-

-

З.3. ВИдЙ управлiння персоналом та органiзацiйноi роботи

районноi державноi адмiнiстрацii

в

кiлькостi

4

штатнi одиницi

У

аПаРаТУ
СкЛаДi:

районноi державноi адмiнiстрацii

в

кiлькостi

4

штатнi одиницi

У

СКЛаДi:

начальник вiддiлу, - 1 штатна одиниця; головний спецiалiст - 2 штатнi одиницi;
' 'алiст 1I штатна ()линиця.
одиниця.
провlднии спе,цlалlст
-3.4. Вiддiл документообiry, розгJIяду звернень цромадян та конц)олю апаРаТУ
начrшьнИк вiддilry - 1 штатна одиниця; головний спецiалiст
провiдний опецiа.пiст - 1 штатна одиниця.

-

2 штатнi одиницi;

в кiлькостi 4

штатнi
одиницi у складi:..ЕачальНик вiддiлу - 1 штатна одиниця; головний спецiалiст - 2
штатнi одиницi; провiдний спецiалiст - 1 штатна одиниця.

3.5. Вiддiл ведення ,Щержавного реестру виборчiв

3.6. Вiддiл з iнформацiйноI дiяльностi та комунiкацii з |ромадськiстю В
кiлькостi 4 штатнi одиницi у складi: начальник вiддiлу - 1 штатна одиниця;
головний спецiалiст 2 штатнi одиницi; провiдний спецiа-гliст 1 штатна

одиниця.

:

3.7. Сектор з питань мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi роботи в кiлькостi
2 штатнi одиницi у складi: завiдувач сектору - 1 штатна одиниця; головний
спецiалiст - 1 штатна одиниця.

3.8. Головний спецiалiст

з

-

питань запобiгання та виявлення корупц1l

1 штатна одиниця.
районноi державноi адмiнiстрацii
4. Утворити cTpyKTypHi пiдроздiли районноi
саме:
4.1. Управлiння соцiаrrьного з€lхисту населення (зi статусом юридиtIноТ особи
гryблiчного права) в кiлькостi 60 штатних одиниць.

4.2. Управлiння фiнансiв (зi стаryсом юридичноi особи гryблiчного гlрава) в
кiлькостi 7 штаtних одиниць.

4.3. Управлiння соцiаrrьно-економiчного розвIrткУ територii в кiлькостi 10
штатнихt. одиниць у складi: начальника управлiння 1 штатна одиниця;
начальник вrддi.гry 3 штатнi одиницi (вiддiл iнфраструктл)и, житлово_
комунапьного господарства та екологii; вiддiл економiки та ацропромислового
вiдносин); головний
ро.""r*У; вiддiЛ архiiектУри, мiстОбудування та земельних
ЪпецiалiСт - 3 штатнi од"r"цi, провiднИй спецiалiст - 3 штатнi одиницi,
4.4. Управлiння освiти, охорони здоров'я, кульцaри, молодi та спорту в
кiлькостi 9 штатних одиниць у складi:. начальника управлiння 1 штатна
одиниця; начапьник вiддilry - 2 штатнi одиницi (вiддiл освiти; вiддiл культури,
молодi та спорту); завiдувач сектору _ 1 шrтатна одиниця (сектор охорони
2
здоров'я); головний спецiалiст - 3 йЬат"i одиницi, провiдний спецiагliст штатнi одиницi.
в кiлькостi 3
4.5. ВiдДiл з питань оборОнноI роботи та цивiльного 1ахисту
вiддiлу - 1 штатна" одиниця; головний
штатнi одиницi У складi:
"u"-""r*
одиниця,
спецiапiст - 1 штатна одиниця, провiдний спецiалiст - 1 штатна
i
'4.6. Вiмiл
цифрового розвитку, цифрочих трансформаuiй ч"Ф19]_,_,_Ч,u
Ймiнiстративних посJtуг в кiлькостi 3
органiзацii дiяльньъъi ценrрi"

"адьня

штатнi одиницi
спецiаJIiст

-

у

акладi: начаJIъник вfддlJry,

1 штатна одиниця,

;;;Й""t ""цl*'*: 1-j::,

одиниця,

_ штатна одиниця,
4.7.ВiддiлвнУтрiшнЬогоаУДиТУвкiпъко:'ij..r:жlодиницiУскладi:
гоповний спецiалiст 1

штатна одиниця;
начаJIьника вiддirry - 1
одиниця,
,rроuiп""й спецiалiст - 1 штатна

самоврядування в
органамл
з
взаемодii
_Y:'-Y":"_ -"u,Ha одиниця;
4.8. Вiддiл забезпечення
начу:н:,*u1"
:м:ул:_'
кiлькостi б штатних одиЕиць. f
спецiалiст - 2 штатнi одиницi,
провiдний
Ьд"н"цi,
головний сшецiа-пiст - 3 штат"i
права)
юридичноi особи публiчного
статусом
(зi
дiтей
ОДИЕИЦЯ'
4.9. СлуЖба у справах
СЛУЖбИ - 1 ШТаТНа
1
oo""1ou
у-.*оuлi,
спецiалiст
"u"-Ъо"К
в кiлъкостi 1б штатних
головний
одиниця,
штатна
сlryжби - 1
Городоuький вiддiл у
застуtIнИ*
"uйuнFк1
спецiал",
1 Штатна
штатна одиниця, провiдний
_ _1,,,_];;;Йниця;
Складi: Начальник Вiддiоу одиницi
у
ш;атнi
спеuiалiст.- 1
справах дiтей в кiлькостi ]
провiдний
одиниця,
_
штатна
1
одиниця, головний спецiалiст
в кiлькостi 3 штатнi одиницt
справuJдir.t
вiддiл
у
спецiалiст - t штатна
штатна одиниця; Жовкiвський
оо"""Ыlооо"ний
штат"u
1
вiддшry_кам,янка_Бузький вiддiл у
у ск.падi: начаJIъник
_.
u,11]11,ф"й;
1
1 штатна
одиниця, провiдний спецiалiст
.йuдi: начальник вiддiлу .
одиницi
у
штатнi
з
спеlТJа,пiст - 1
справах дiтей в кiлькостi
одиниця,
_
штатна
1
В КiЛЪКОСТi .3 YTaTHt
одиниця, головний спецrаJIlст
-т:зi:""й
вiддiЛ У СПРаВаХ ДiТеЙ
пустомитr"сu*ий
спецiалiст - 1
штатна одиниця;
головний
штат"uЪд"""ця,
-1
одиницi у складi: начlлънlк "iддiоУ
спецiалiст - 1 штатна одиниця;

-

штатна одиниця, провiдний

лfiyrтlтrrrт_ v

ск

4.10.Архiвне.УправлiнняВкiлькостillштаТнихоДиницЬУскJIаДl:
вiддiп в м,Городок в
архiвний
оо"""й,
I. штатна
начаJIъник управпlння
вiддiлУ - 1 штатна оДиниця'
l*uлi
одиницi
у
"u"*ir"Ka
кiлъкостi 2 штатнi

головнийспецiалiст_1*,u,"uоДиниця;З;'"""ивiддiлвм.Жовквавкiпькостr
шlатЕа ОДИНИ*,_,11|l"'"Й
начzшьника вiддirry - }
2
скJIадl
одиницi
у
2 штатнi
м,кам,янка_Бузъка в кiлькостi
спецiалiст _ 1 штатна оо"""й]'"г_i"""ri,"jдi;в - 1 штатна одиниця, ,головнии
ЕачiUIьни*u
"iддi"у В М.ПеРеМИШJIЯНИ В КiЛЪКОСТi 2
штатнi одиниui У скло,д1
;rЬ:Т-uЙiО
спецiа;liст _ 1 штатЕа oo"""i*]
1 ШТаТНа ОДИНИЦЯ''::::u"'О2
нач.J*ниllл"*rg*
скJIадl
одиниui
у
штатнi
в м,гIустомити в кiлъкостi
uрri"ll1,"iддiп
одиниця;
_
1 штатна
_ 1 штатна одиниця, головний
спецiалiст
вiддiлу
начаJIъника
штатнi gдиниui у скJIадl
,ацii iз
спецiалiст - t ШТаТЕа ОДИНИЦЯ'
9 _____лт frдпý

Та
5.КерiвникамстрУкТУрнихпiдроздiлiврайонноЬДер;кавноiаДМlнlсТр
рОЗРОбИТИ
":y_у'::начення
у^iЙ
пiдроздiл,,структуру Та
статусом юридичноi особи
структурний
про ,riдrrор"д*о:l,н;l:l
загвердити положешш
штатнийрозписстрУкТУрIIогопiдроздiлУ,u,,о.uДовiiнстрУкцiiпрацlВникlВ.
^'"IорЬздiлiв^
адмiнiстраuii ,без"
6.КерiвникамстрУктУрних.пiдроздiлiвшIараТУрайонноi.ДержаВн
районноi державноi
структуРJI"r
ПiДРОЗДlЛlВ У
адмiнiстРацii,,
ПОЗа МеЖаМИ СТРУКТУРНИХ
.йl*iСТаМ
статусу ,р"д"""ъi особи "u
працiвникtв,
ТижнеВийтермiнпiсляприЗ-на:е"11,1"-1робити,u.",u.рДИТИположеЕняпро
ru-по.uоовi iнструкцiт
структурний пiдроздiл

;;;^й"t

пiдпорядкований

'7. Вiддiлу

фiнансово-господарського забезпеченнrI апарату раЙонноi
державноi адмiнiстрацii розробити штатнi розписи апарату та структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii (без статусу юридичних осiб
публiчного права) та подати на затвердження у встановленому порядку.
, 8. Контроль за виконанням розпорядження зttлиша}l за собою.

Голова

ffi
W

Христина ЗАМУЛА

Перелiк окремих посад та структурних пiдроздiлiв
апарату районноi державноi адмiнiстрацii
ль

чисельнiсть

Посада, структурний пiдроздiл

з/п
1.

Голова районноi державноi адмiнiстрацiТ

2.

Перший заступник голови районноТ

3.

Заступник голови районноi державноТ адмiнiстрацii

2

4.

Керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацii

1

5.

Управлiння фiнансово - господарського забезпечення
- Фшансово-оюджетнии вlддlл

адмiнiстрацiI

l.

-

1

державноi

-

1

8

вiддiлгосподарськогозабезпечення

6.

Вiддiл з питань правового забезпечення

5

,7,.

Вiддiл управлiнЕя персон€Lпом та органiзацiйноi роботи

4

Вiддiл, дочrментообiry, розгJIяду звернень цромадян та

4

Вiддiл ведення,Щержавного ресстру вtrборцiв

4

Сектор з питань мобiлiзацiйноТ та режимно-секретноi

2

8.
g.

10.
11.

|2.

Разом

контролю

роботи

4
1

37

,Щодаток 2

до розпорядженнrt голови
районноi державноi адмiнiстрацii
вiд,,: ,|i/дlr,.J ..!, {/,/tNu
t
---7,

rk; /lV

!-

-----------'--Т

Перелiк управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii

1.

2.
3.

Сlryжба
поава)

4.

у

справах дiтей (зi стаryсом юридичноi особи гryблiчного

Управлiння соцiаrrьно-економiчного розвитку територii:
- вiддiл iнфрастр)дсцaри, житлово-ко}tун€шьного господарства та
екологii

-

вiддiл економiки та агропромислового розвитку

вiддiл архiтеrстури, мiстобудуванIuI та земельн}D(

вiдцqgцц_

5.

6.

Вiддiл забезпечення взаемодii з органами мiсце

7.
8.
9.
10.

Вiддiл цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiТ
та органiзацii дiяльностi центрiв надання адмiнiстратFвних пос.tгуг

Вiддiл внугрiшнього аудиту
ApxiBHe управлiння

ý

Додаток 3
до розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацii

-oЙr

вtдi'

r/o;
-?--------7-

Гранична чисельнiсть працiвникiв апарату, управлiнь, вiддiлiв
та iнших структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii
Назва структурного пЦроздiлу
районноi державноi адмiнiстрацii
oi адмiнi

Управлiння соцiагlьного зa>шсту населенIuI (зi стаryсом
идичноi особи публiчного права) '

управлiння фiнансiв
слryжба

(зi стаryсом

юридичнот особи

у справах дiтей (зi стаryсом юридичноi

особи

Управлiння соцiальЕо-економiчного розвитку територii:
'вiддiл iнфраструктури, житлово_комунального
господарства та екологiТ

-

вiддiл економiки та агропромислового розвитку
вiддiл архiтектури, мiстобудування та земельних

Управлiння освiти, охорони здоров'я, культ5ри, молодi
та спорту
- вiддiл культури, молодi та спорту

-

вiддiл освiти

- сектор охорони здоров'я

Вiмiл

забезпечення взаемодii

з

органами мiсцевого
r,

та цивiльного зах

Вiддiл цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i
наданнrI
цифровiзацiТ та органiзацii дiяльностi цеrrтрiв
Вiддiл внуцрiшцццз

