
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

ІЮІсл  ̂ смт Новопсков № 3 _____

Про внесення змін до структури 
Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, статей 5, 6, 39, 
41, 47, 48 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 3 і постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних 
адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України 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», з метою приведення структури райдержадміністрації до вимог чинного 
законодавства України:

1. ВНЕСТИ з 16 березня 2018 року зміни до структури Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області (далі -  райдержадміністрація), затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 серпня 2016 року № 398 (у редакції 
розпорядження голови райдержадміністрації від 01 червня 2017 року № 336), виклавши 
перелік структурних підрозділів та граничну чисельність у новій редакції згідно з додатками 
1, 2, що додаються.

2. З 16 березня 2018 року:
2.1 ЗМЕНШИТИ граничну чисельність працівників управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації до 6 штатних одиниць;
2.2 у структурі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації:
2.2.1 СКОРОТИТИ посаду начальника управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації;
2.2.2 ВИВЕСТИ:
2.2.2.1 відділ економічного аналізу, фінансово -  кредитного забезпечення та соціально

- трудових відносин управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, 
скоротивши 3 штатні одиниці:

- начальник відділу;
- головний спеціаліст-бухгалтер;
- провідний спеціаліст-юрисконсульт;
2.2.2.2 відділ з питань розвитку рослинництва, тваринництва та інженерно-технічного 

забезпечення управління агропромислового розвитку райдержадміністрації скоротивши З 
штатні одиниці:

і



- начальник відділу;
- головний спеціаліст;
- водій легкового автомобіля;
2.3 ПЕРЕЙМЕНУВАТИ юридичну особу публічного права УПРАВЛІННЯ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ зі збереженням усіх прав та обов’язків і без 
зміни організаційно-правової форми та ідентифікаційного коду, змінивши назву з 
УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ на ВІДДІЛ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ НОВОПСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ з 16 березня 2018 року.

2.4 ВВЕСТИ до структури відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації з 
16 березня 2018 року:

- одну посаду начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
- одну посаду головного спеціаліста -  бухгалтера відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації;
- одну посаду провідного спеціаліста -  юрисконсульта відділу агропромислового 

розвитку райдержадміністрації;
- одну ' посаду головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації;
одну посаду головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації;
- одну посаду водія легкового автомобіля відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації.
2.5 ЗБІЛЬШИТИ граничну чисельність працівників служби у справах дітей 

райдержадміністрації до 5 штатних одиниць;
2.6 у структурі служби у справах дітей райдержадміністрації:
2.6.1 ВИВЕСТИ одну посаду головного спеціаліста, скоротивши 1 штатну одиницю;
2.6.2 СТВОРИТИ у службі у справах дітей сектор опіки та піклування над дітьми- 

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, ВВІВШИ посади:
- завідувач сектору опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, служби у справах дітей райдержадміністрації -  1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст сектору опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, служби у справах дітей райдержадміністрації -  1 
штатна одиниця.

3. Завідувачу сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації 
Старцевій К.Ю. та начальнику відділу з питань розвитку рослинництва, тваринництва та 
інженерно-технічного забезпечення управління агропромислового розвитку, в.о начальника 
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Бахтин Л.Г.:

3.1 попередити відповідних працівників райдержадміністрації про подальше 
скорочення відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України займаних 
ними посад згідно з додатком 3, запропонувавши їм переведення на новоутворені посади;

3.2 надати до Новопсковського районного центру зайнятості необхідну статистичну 
звітність.

4. Начальнику відділу з питань розвитку рослинництва, тваринництва та інженерно- 
технічного забезпечення управління агропромислового розвитку, в.о начальника управління 
агропромислового розвитку райдержадміністрації Бахтин Л.Г. до 16 березня 2018 року:

4.1 розробити та подати на затвердження голові райдержадміністрації штатний розпис 
та положення про відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, посадову 
інструкцію начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

4.2 переглянути посадові інструкції працівників відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації з урахуванням зміни найменування.



5. Начальнику служби у справах дітей райдержадміністрації Колесник С.І. до 
16 березня 2018 року:

5.1 розробити та подати на затвердження голові райдержадміністрації положення про 
службу у справах дітей райдержадміністрації та положення про сектор опіки та піклування 
над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, служби у справах 
дітей райдержадміністрації;

5.2 розробити та затвердити посадові інструкції працівників відповідно до пункту 2.6 
цього розпорядження.

6. Начальнику відділу фінансово -  господарського забезпечення -  головному 
бухгалтеру апарату Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
Саленко Н.В. розробити та подати на затвердження в установленому порядку зміни до 
штатного розпису служби у справах дітей райдержадміністрації на 2018 рік згідно з пунктом
2.6 цього розпорядження.

7. Затвердити структуру Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області згідно з додатком 4, що додається, та ввести її в дію з 16 березня 2018 року.

С.П.БЄЛІК


