
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

02 2018 року м. Старобільськ

Про внесення змін до структури 
та чисельності структурних 
підрозділів

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг через 
зменшення черг за отриманням цих послуг шляхом збільшення кількості 
посадових осіб, які будуть вести прийом громадян, відповідно до статті 5 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2005 №179 «Про упорядкування структури апарату 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій», від 18.04.2012 №606 «Про затвердження 
рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та 
Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі 
державних адміністрацій»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ :

1. Внести зміни до структури Старобільської районної державної 
адміністрації з 01 березня 2019 року шляхом злиття відділу з питань надання 
адміністративних послуг та відділу державної реєстрації у відділ з питань 
надання адміністративних послуг та державної реєстрації з передачею всіх 
повноважень та функцій від цих відділів до відділу з питань надання 
адміністративних послуг та державної реєстрації.

2. Встановити граничну чисельністю працівників відділу з питань надання 
адміністративних послуг та державної реєстрації 14 одиниць.

3. Затвердити з 01.03.2019 граничну чисельність працівників 
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області, що 
додається.

4. Передбачити у структурі відділу з питань надання адміністративних 
послуг та державної реєстрації посади:

начальник відділу (1 одиниця), 
адміністратор (7 одиниць), 
державний реєстратор (4 одиниці), 
прибиральник службових приміщень (1 одиниця); 
провідний документознавець (1 одиниця).



5. Керівнику апарату:
вжити необхідних заходів до працівників вищезазначених структурних 

підрозділів щодо дотримання законодавства про державну службу та трудового 
законодавства;

забезпечити підготовку та надання до 01.12.2018 на затвердження 
положення про відділ з питань надання адміністративних послуг та державшої 
реєстрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 
№ 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ 
місцевої державної адміністрації», і посадові інструкції всіх працівників 
відділу, розроблені на основі спеціальних вимог до осіб, які претендують на 
зайняття відповідних посад відділу.

6. Відділу фінансово-господарського забезпечення до 28.02.2019 року 
надати на затвердження проект змін до штатного розпису відповідно до пунктів 
1-4 цього розпорядження.

7. Визнати такою, що втратила чинність з 01.03.2019 Гранична чисельність 
працівників Старобільської районної державної адміністрації Луганської 
області, затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації 
від 29.10.2018 № 626 «Про внесення змін до граничної чисельності».

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

№ уШ етопД^Хі2018 №

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
працівників Старобільської районної державної адміністрації

Луганської області

№
з/п Апарат та структурні підрозділи 

райдержадміністрації

Гранична
чисельність
працівників

1. Апарат 3 4

2. Управління агропромислового розвитку 14

3. Архівний відділ 3

4. Відділ економічного розвитку, інфраструктури та 
торгівлі

6

5. Відділ житлово-комунального господарства та з 
питань цивільного захисту

4

6. Відділ культури 3

7. Відділ містобудування та архітектури

8. Відділ сім’ї, молоді та спорту 3

9. Відділ освіти 3

10. Управління соціального захисту населення 53

11. Управління фінансів 15

12. Відділ з питань надання адміністративних послуг та 
державної реєстрації

14

13. Служба у справах дітей 7

Всього по апарату та структурних підрозділах
райдержадміністрації

162

Начальник відділу 
управління персоналом


