розпорядrfiЕння

голови вIльшАнськоi рАйонноi дЕр?IrАвноi АдмIнIстрАцII
кIровогрмськоl оБлАстI
вiд " 12

" травня

20l1poцy

Ns

109-р

смт Вiдьшанка

Про внесення змiн до IнструкцiТ з дiловодства

Вiдповiдно до пункту 1 cTaTTi 39, частини t cTaTTi 41 Закону Украiни
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ, розпорядження голови районноТ
державноi 4дмiнiстрацiТ вiд 02 березня 20|7 року Nэ 43-р оПро впорядкування
структури апарату районноi державноi адмiнiстрацii> :

1. Внести змiни до

Iнструкцii

з

дiловодства,

затвердженоТ

розпорядженнrtм голови районноi державноi qдмiнiстрацii вiд 28 лютого
20|2 року Nэ 75-р, а саме:
1) пiдцrункт

(1)

l) пуIIкту 66 викласти у наступнiй редакцii:

вiзування (погодження) проектiв розпоряджень

райдержадмiнiстраuii здiйснюеться цuшхом проставлянЕя вiзи
особапtи на Аркушi погодження (додаток 7) у такому порядку:

голови
посадовими

працiвник, я&й створив докумеrrг;
заступник начапьника загЕuIьного вiддiлry (з питашь контроrпо);

головний спецiалiст вiддi.гry управлiння персонапом

та

юридиtIного

забезпечення (з юридичного забезпечення);

завiдувач сектору фiнансово-господарського забезпечення (з особового
складу);
зtlступник керiвника апарату - начальник вiддiлу управлiння персон€rпом
та юридичного забезпеченЕя (з питань, що належать до посадовшr обов'язкiв);
керiвник апарату;
заступник голови (до фуякцiональних повноважень якого н€шежать
питання);
перший заступник голови;
нач€шьник зага"льного вiддirry

;

>

2) абзац 23 rryнкry 162 викласти у новiй редакцii:
<<у вiддiлi управлiння персоIIаJIом та юРидшIного забезпеченшI апарату

райдержадмiнiстрацii рееструються протоколи

та

постанови районноi

2

спостережноi KoMicii, утвореноТ вiдповiдно до розпорядження голови районноТ
державноi адмiнiстрацii вiд |4 жовтня 2013 року ЛЬ 264-р <<Про районну
спостережну комiсiю>> ;
3) пункт 189 викllасти у новiй редакцii:
(189. Безпосереднiй контроль за виконанням документiв покладаетъся на
заг€rпьний вiддiл апарату райдержадмiнiстрацii.).

2. Визнати такими, що втратиJIи чиннiсть, пiдrry}Iкти 1,2,3 розпорядження
голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 21 липня 20lб року Nэ 14б-р <Про
BHeceHHrt змiн до Iнструкцii з дiловодства)).

Шершшй заступшпк головп
районноi державIIоi адмirriстрацii

с.нЕстЕров

Додаток 7
до IHcTpyKuii (пункг бб)

Вiльшанська районна державна адмiнiстрацiя
АРКУШ ПОГОДКЕННlI
ГIро

JЧЬ

проекry розпорядження юлови рйдержащлiнiстрацii

Хто вносить питаннrI
Мотиви, що обrруrrговують необхiднiсть прийrrяггя рiшенrrя
Погоджено:

Щата

погодженшI

Перший заступник голови
Засryпник голови:
Керiвник апарату
Засryпник керiвника апарату
начальник вiддiлу управлiнrrя
персонiUIом та юридичного
забезпечення

-

Начшrьник загального вiддiлу

головний спецiалiст вiддiлу
управлiння персонtшом та
юридшшого забезпеченIuI
(з юрuduчноzо забезпечення)

Заступник начальника загiшьного
вiддiлу (з пumань конmролю)
Завiдувач секгору фiнансовогосподарського забезпечення
(з особовоео склаdу)

Працiвник, що створив документ

ПродовженIt

I

на звоilотi

2
Зауваження, пропозицii, заперечення до проекту розпорядкеншI
та вiддлiтки про iх усуненняо змiну тексту тощо
Jф

з/п

Посада прiзвище особи, яка
внесла зауваженЕя,
пропозицii, заперечення

стислий текст
пропозицl1,
заперечення

зар€Dкення,

Вi.щлiтки про ycyHeEIuI,

змiну тексту iз
зазначенням посади та
прiзвища особи, яка iх
вIIесла, i дати

внесення

Головний роФобник:

(rюсаdа)

(пidпlrc

{пБ)

(dаrпа)

Продовження додатка 7

Вiльшанська районна державна адмiнiстрацiя
АРКУIП ПОГОЛКЕННlt

Ng

проекту розпорядження голови Вiльшанськоi районноi державноi
адмiнiстрацii та гслови Вiльшанськоi районноi ради
Про

вiльшанська районна державна адмiнiстпацiя
ДFп

Погодкено:

поюдкешUI

Перший заступник голови
Засryпник голови:
Керiвник апарату
Засryпник керiвника апарату *
начаJIьник вiддiлу управлiння
персонirпом та юридиtlного
забезпечення
Начальник загапьного вiддiлу
Головний спецiшriст вiддiлу
управлiння персонitлом та
юридичного забезпечення
(з юрuduчноzо забезпечення)
Засryпник начtlпьника загаJIьного

вiмiлу

(з пumань конmролю)

Завiдувач сектору фiнансовогосподарського забезпечення
(з особовоzо склаdу)

Працiвник, що створив документ
зауваженшI, пропозицii заперечення до проекгу розпорядження
та вiдмiтки про ix усунення, змiну тексту тощо
Ns
з/п

Посада' гlрiзвище особи,
яка внесла зауваження,
пропозшIii заперечення

Вiдмiтки цро усуненшI,
заувarкешuц пропозицii, змiну тексту iз зазначенням
стислий текст
заперечення

ПродовженЕя на зворст1

посади та шрiзвища особи,
яка ix внесла, i дати

вiльшапська районша рада
Поюдкено:

Дmа
поюдкенtя

Засгупrшшс юлови:

Керуючий справами виконавчого
апарату

Начальник оргшriзацiйlrого вiддiлry

-

Начальrпдс вiддi.гrу
головнrй бухгаrrгер

Головшй спецiалigг - юрист
виконавчого tшарату
ЗауваженшI, пропозицiТ, заперечення до проекту розпорядженш{ та вiдмiтки про Тх
усуненшt, змiну тексту тощо

м

з/п

Посада" ггрiзвище особи,
яка внесла заувilкення,
пропозш{ii, запереченrrя

Стислий текст заувФкення,
пропозицii запереченtrя

Вiдмiтки про усунення,
змiну тексту iз
зазначенtulм посади та
прiзвища особи, яка ik
внесла, i дати BHeceHHrI

Головний розробник:

(посаdа)

(пidmrc

(ПIБ)

(dаmа)

Продовженrш додатка 7

Вiльшанська районна державна адмiнiстрацiя
АРКУШ ПОГОДШШННlI

Ng

проекry рiшення з питанIц, що вноситься на розгляд ВiльшанськоIрайонноi
ради головою районноТ державноТ адмiнiстрацii
Вношry на розгJIяд районноi ради питаншI

Голова районшо[
держав Hoi адмiнiстрацii
Погомено:

Дага
поюдкешUI

Перший заступник голови
Засгупtпшс rOлови:

КерЬшпсагrарату

Заступник керiвника апарату начilIьник вiддiлу управлiння
персонаJIом та юридичного
забезпечення
Начальник загаJIьного вiддilry

Головний спецiалiст вiддiлу
управлiння персонаJIом та
юридшIного забезпечення
(з юрuduчноzо забе зпечення)
Засryпник начtшьника загiшьного
вiддirry (з пumань конmролю)
Нача.гtьник вiддiiry фiншlсовогосподарського забезпечення
(з

особовоzо склаф)

Працiвник, що створив документ
Продовження на зворотi

2
3ауваження, пропозицГ[, заперечення до проекry рiшення
та вiдмiтки про ix усунення, змiну тексry тощо
Ns
з/п

Посадq прiзвище особи,

яка вн9сла заувiDкенtUI,
пропозrщii, запереченюI

стислий текст

зараrкешrrl, гrропозицii,
запереченшI

Вiдмiтlоl цро усуненшI,
змiну тексry iз

зазначеннrIм посади та
прiзвища особи, яка ik
внесла, i дати
внесення

Головний розробник:

(посаdа)

(пidпш)

.,(ПВ)

(dаmа)

