
НОВОАИДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Про оптимізацію структури служби, відділів зі статусом юридичних осіб 
публічного права Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської 
області

Керуючись статтею 44 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
02.09.2019 № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади”, розпорядження голови обласної державної адміністрації- 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.11.2019 № 946 
“Про оптимізацію структури та чисельності працівників районних державних 
адміністрацій, визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
голови облдержадміністрації -  керівника обласної військово - цивільної 
адміністрації”, розпорядження голови райдержадміністрації від 28 листопада 
2019 року № 1632 “Про затвердження структури служби, відділів зі статусом 
юридичних осіб публічного права Новоайдарської районної державної 
адміністрації Луганської області”, 
и а к а з у ю:

1. Керівникам служби, відділів зі статусом юридичних осіб публічного 
права Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області 
(далі -райдержадміністрація):

1.1. Здійснити організаційні заходи, пов’язані зі зміною структури 
служби, відділів зі статусом юридичних осіб публічного права 
райдержадміністрації згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.2. Подати на затвердження до 01.02.2020 положення про службу, 
відділи, профілі професійної компетентності посад державної служби та 
привести посадові інструкції у відповідність до чинного законодавства.

1.3. У разі змін подати пакет документів державному реєстратору 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 
відділу “Центр надання адміністративних послуг” для проведення 
реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань.



2. Сектору по роботі з персоналом апарату райдержадміністрації:
2.1. Попередити працівників про вивільнення з займаних посад 10.02.2020 

у зв'язку з скороченням чисельності, штату працівників (пункт 1 статті 40 
Кодексу законів про працю України, підпункт 1 пункту 1 статті 87 Закону 
України “Про державну службу”):

- Шеховцову Олену, головного спеціаліста відділу освіти;
- Шкуркіну Ельвіру, оператора комп’ютерного набору відділу освіти.

2.2. Попередити про зміну істотних умов державної служби (стаття 43 
закону України “Про державну службу”) з 11.02.2019:

- Антипову Аллу, начальника відділу культури.

2.3. Подати Новоайдарському районному центру зайнятості форму 
звітності № 4-ПН “Інформація про заплановане вивільнення працівників у 
зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці”.

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації внести відповідні зміни до штатного розпису служби, 
відділів зі статусом юридичних осіб публічного права райдержадміністрації 
станом на 1 1.02.2020 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату Олексій ДЄДОВ


