
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

27.07.2017                          № 174 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

райдержадміністрації  від 

08.01.2013 № 2           

 

Відповідно до статей 6, 39, 44 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою забезпечення організації роботи апарату районної 

державної адміністрації, у зв’язку із кадровими змінами та скороченням в 

апараті районної державної адміністрації посади заступника керівника апарату-

начальника відділу управління персоналом та організаційної роботи: 

 внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації  

від 08.01.2013 № 2 «Про затвердження Положення про апарат Миргородської 

районної державної адміністрації»: 

1. У абзаці другому пункту 3.28 слова «інструкції про порядок обліку, 

зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних 

носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 (зі змінами)» в зв’язку із 

втратою чинності постанови замінити на слова «Типової інструкції про порядок 

ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої  

постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736».  

2. Викласти пункти 5.4 та 5.5 розділу 5. «Структура апарату» в новій 

редакції: 

«5.4.  Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації 

та звільнення з державної служби здійснюється головою районної державної 

адміністрації  в порядку, встановленому законодавством про державну службу. 

5.5. Прийняття працівників на роботу до районної державної 

адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних 

службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється головою районної 

державної адміністрації відповідно до законодавства про працю.». 

3. Викласти пункти 6.1 та 6.2 розділу 6. «Керівник апарату» в новій 

редакції: 

«6.1. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, 

який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної 

державної адміністрації в порядку, встановленому законодавством про 

державну службу. 



 

6.2. На період відсутності керівника апарату районної державної 

адміністрації його обов’язки виконує заступник голови районної державної 

адміністрації, а в разі його відсутності - визначений головою районної 

державної адміністрації керівник структурного підрозділу апарату районної 

державної адміністрації.». 

 

 

 

         Голова  

районної державної 

     адміністрації                                                                          Ю. КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 


