УКРАЇНА
МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 травня 2014

Мостиська

№

^84

Про встановлення граничної чисельності
працівників апарату райдержадміністрації,
управлінь , відділів та інших структурних
підрозділів райдержадміністрації
на 2014 рік
Відповідно до статей 5, 6, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91
«Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій», на виконання
розпорядження голови Львівської обласної державної
адміністрації
від 14 квітня 2014 року № 212/0/8-14 «Про встановлення граничної
чисельності працівників місцевих державних адміністрацій:
1. Затвердити на 2014 рік :
1.1. Граничну чисельність працівників апарату райдержадміністрації
згідно з додатком 1.
1.2. Граничну чисельність працівників управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з додатком 2.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
керівника апарату, начальника відділу фінансово-господарського забезпечення

М. М. Мартин

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від <£8> травня 2014 року № 184
Гранична чисельність
працівників апарату районної державної адміністрації на 2014 рік
№
Назва структурного підрозділу
з/п
райдержадміністрації
1. Керівництво
2:
Відділ
організаційно-кадрової
роботи
3. Загальний відділ.

Гранична чисельність (один.)
4
3
3

4.
5.

Сектор контролю
Юридичний відділ

2
3

6.

Відділ
фінансово-господарського
забезпечення
Сектор взаємодії з правоохоронними
органами,
оборонної
і
мобілізаційної роботи та протидії
корупції

6

7.

8.
9.

Відділ інформаційної діяльності та
зв'язків з громадськістю
Відділ ведення Державного реєстру
виборців
РАЗОМ :

Заступник керівника апарату,
начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення

2

3
4

30

Ю. К. Пачковська

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«28» травня 2014 № 184
Гранична чисельність
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
районної державної адміністрації на 2014 рік
№

Назва структурного підрозділу
з/п
райдержадміністрації
1. Відділ економічного розвитку і торгівлі
2. Відділ освіти
3. Служба у справах дітей
4. Відділ культури та туризму
5. Управління соціального захисту
населення
6. Управління агропромислового розвитку
7. Відділ містобудування та архітектури
8. Архівний відділ
9. Сектор інфраструктури та житловокомунального господарства
10. Фінансове управління

Гранична чисельність
(один.)
4
4
8
3
32,5

11. Відділ надання адміністративних послуг
12. Сектор з питань цивільного захисту

3

13. Головний спеціаліст з питань молоді та
спорту
РАЗОМ:

Заступник керівника апарату,
начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення

9,5
2,5
1,5
2
13
2
1
86

Ю. К. Пачковська

