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Одесъка областъ

Бiлгород-,Щшiстровська районна
державна адмiпiетрацiя

Р ОЗ ШОРЯДЖЕННЯ

16.01.2021р. М 14/А-2021

Про струlсгуру та граничну чисельнiсть працiвникiв структурних пiдроздiлiв
Бiлгород-Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до cTaTTi 118 Конституцii УкраЪи, cTaTTi 5 Закону УкраЪи кПро
мiсцевi державнi пдмiнiстрачii>, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраЪи вiд 18 квiтня 2012

року JФ 606 кПро затвордження рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдроздiлiв
обласноi, КиiЪськоi та Севастопольськоi MicbKoi, рйонноi, районноi в мм. Киевi та
Севастополi державних адмiнiстрачiй> (зi змiнш,rи, внесеними постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украни вiд 03 листопада 2019 року j\Ъ 923), вiд 25 березня 2014 року Jtr91

<,Щеякi питання дiяльностi мiсцевих державних адмiнiстрацifu (зi змiнапrи, внесеними
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украни вiд 28 грудня 2020 року NчlЗ45), враховуIочи
постаЕову Кабiнету MiHicTpiB УкраrЪи вiд 16 грудня 2020 року Jft 16З5-р кПро

реорганiзацiю та утвореншI районних державIIих адмiнiстрачiй>, розпорядження голови
ОдеськоТ обласноi державноi адмiнiстраuii вiд 05 сiчня 2021 року ]ф 4/од-2021 к,Щеякi

питання реорганiзацii районних державних адмiнiстрацiй Одеськоi областi>, з метою
оптимiзацii дiяьностi та забезпечення належноi роботи структурних пiдроздiлiв

районноi державноi адд,riнiстрацii:

1. Затвердити структуру та граничну чисельнiсть працiвникtв структурних
гriдроздiлiв Бiлгород-,Щнiстровськоi районноi державноТ адмiнiстрачii (додаеться).

2, Затвердити структуру та граничну чисельнiсть працiвникiв апарату
Бiлгород-,ЩнiстровськоТ районноi держазноi ад,riнiстрацii (додаеться).

З. Розпорядження голови Бiлгород-,Щнiстровськоi районноТ державноi
адмiнiстрацii вiд 05.12.2019 року Nч 285lA-20|9 <Про структуру та граничну чисельнiсть -,*l

прачiвникiв структурЕих пiдроздiлiв Бiлгород-Днiстровськоi районноi держазноi
адмiнiстраuiТ> вважати таким, що втратило чиннiсть.
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Струкryра та гранична чпсельнiсть працiвникiв струкryрЕих пiдроздiлiв
Бiлгород-Щнiстровськоi районноi держu""оi' чдriнiстрацii.-
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Назва структурного пiдроздiлу
Гранична

чисельнiсть

Апарат Бiлгород-,Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii зб
Управлiння ооцiа_пьного населеннязЕжисту

49

вiддiл з питань заJIучення iнвестицiй та туризму 4

вiдiл комунiкацiй з громадськiстю та iнформацiйноi дйльностi t
J

цифровiзацiiВiддiл цифрового розвитку чифрових трансформацiй, та
дlяльностr надання J

Вiддiл з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взасмодii з a
J

Вiддiл державноi реестрацii J

Вiддiл фiнансiв 5

Вiддiл мiстобудуваЕня, iнфраструктури та житлово-архiтектllrи,
6

вiдiiл забезпечення взаемодiт з органами мiсцевого са.NIоврядування _)

Вiддiл освiти, культури, спорту та охорони здоров'я 4

вiддiл економiки та агропромислового розвитку 5

Архiвний вiддiл 4

Служба у справах дiтей 7

Сектор внугрiшнього аудиту 2

головний спецiалiст з питань охорони працi та технiки безпеки

Всього 138
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Струlсгура та гранична чисельнiсть працiвникiв апараry
Бiлгород-Щнiстровськоi районноi державноi адмiнiстрацii
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Назва струIсгурного пiдроздiлу Гранична
чисельнiсть
(одиниць)

Керiвництво районноi державноi адмiнiстрацiТ 5

Вiддiл дiловодства та контролю 4

Юриличний вiддiл 4

Вiдл,iл з питань управлiння персоналом
t
J

Вiддiл фiнансово-господарського забезпечення
a
J

Вiддiл ведеЕня,Щержавного реестру виборчiв 5

Вiддiл по роботi зi зверненнями цромадян 4

Сектор органiзацiйноi роботи 2

Сектор мобiлiзацiйноТ роботи 2

Головний спецiа-iliст з питань запобiгання корупцii 1

Водiй 1

Прибиральник службових примiщень 2

Всього зб
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