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Про зміни в структурі
райдержадміністрації
Керуючись статтями 5, 6 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законом України «Про державну службу», відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року №179 «Про
упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», зі змінами та
доповненнями, від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження
рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та
Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі
державних адміністрацій», зі змінами та доповненнями, в межах граничної
штатної чисельності, фонду оплати праці працівників та видатків на утримання
райдержадміністрації на 2018 рік, з метою оптимізації структури районної
державної адміністрації:

1. Зменшити з 01 травня 2018 року граничну штатну чисельність
державних реєстраторів райдержадміністрації на 1 одиницю.
Встановити граничну штатну чисельність державних реєстраторів
райдержадміністрації 1 одиниця.
2. Збільшити з 01 травня 2018 року граничну штатну чисельність
архівного відділу райдержадміністрації на 1 одиницю.
Встановити
граничну штатну чисельність
архівного
відділу
райдержадміністрації 3 одиниці.
3. Внести зміни до структури Вільнянської районної державної
адміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від
01.06.2016 № 346 «Про структуру Вільнянської районної державної
адміністрації Запорізької області», зі змінами:

2
в додатку 1 до розпорядження в розділі
«Структурні
підрозділи
районної державної адміністрації
з 01 травня 2018 року:
1) позицію 8 «Архівний відділ 2» викласти в новій редакції:
«Архівний відділ 3»;
2) позицію 11 «Державний реєстратор 2» викласти в новій редакції:
«Державний реєстратор 1»;
в додатку 3 до розпорядження виключити із організаційної структури
окремих структурних підрозділів райдержадміністрації, які обслуговуються
відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації,
структурні підрозділи - юридичні особи публічного права:
з 01 травня 2018 року:
ІІІ. «Архівний відділ»;
з 01 липня 2018 року:
ІV. «Служба у справах дітей.
Відповідно розділ V. «Адміністратор 3» вважати розділом ІІІ;
розділ VІ. «Державний реєстратор 2» вважати розділом ІV та викласти в
новій редакції:
«Державний реєстратор 1»;
розділ VІІ. «Головний спеціаліст з питань цивільного захисту 1» вважати
розділом V.
Позицію «Разом по окремим структурним підрозділам 18» викласти в
новій редакції:
«Разом по окремим структурним підрозділам 11».
4.
Відділу
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації внести зміни до штатного розпису структурних
підрозділів райдержадміністрації та забезпечити його затвердження в
установленому порядку.
5. Керівникам архівного відділу, служби у справах дітей
райдержадміністрації:
1) розробити штатні розписи структурних підрозділів та забезпечити їх
затвердження в установленому порядку;
2) здійснити заходи щодо забезпечення ведення в підпорядкованих
структурних підрозділах бухгалтерського обліку.
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6.
Управлінню
фінансів райдержадміністрації врахувати зміни
в структурі районної державної адміністрації та здійснити перерозподіл коштів
на утримання зазначених структурних підрозділів райдержадміністрації.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області від
20.03.2018 № 146 "Про зміни в структурі райдержадміністрації".
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
Білоконь С.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.А. Руденко

