
У К Р А Ї Н А

РІВН ЕН СЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
голови обласної державної адміністрації

о ІО їПЛСсвМлА, 2014 року , № / З Р 'А -

Про введення в дію переліку змін 
№ 1 до штатного розпису апарату 
обласної державної адміністрації на 
2014 рік та зміни до структури 
апарату облдержадміністрації

Відповідно до статей 5, 44, 47 Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації", статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 
2014 рік", постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року 
№512 "Про оплату праці керівників Верховної Ради та Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, обласних, Київської та Севастопольської 
міських рад", від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури 
та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів" та від 20 травня 2009 року № 482 "Деякі 
питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету":

1. Увести в дію з 20 травня 2014 року перелік змін № 1 до штатного 
розпису апарату обласної державної адміністрації на 2014 рік, затверджений в 
установленому порядку та погоджений з Міністерством фінансів України 
16 травня 2014 року, в кількості 104 штатних одиниць з місячним фондом 
заробітної плати за посадовими окладами 149 825 (сто сорок дев’ять тисяч 
вісімсот двадцять п ’ять) гривень.

2. Утворити у складі апарату обласної державної адміністрації:

сектор доступу до публічної інформації та із захисту персональних 
даних;

управління фінансово-господарського забезпечення у складі відділу 
бухгалтерського обліку, звітності та контролю і відділу з питань матеріально- 
технічного та господарського забезпечення, на базі відділу фінансового 
забезпечення і відділу господарського забезпечення.



3. Затвердити структуру апарату Р зненської обласної державної 
адміністрації згідно з додатком 1.

4. Відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України 
попередити працівників апарату облдержадміністрації про наступне 
вивільнення у зв'язку із змінами в організації праці внаслідок скорочення 
чисельності та штату працівників і запропонувати їм вакантні посади згідно з 
додатком 2.

Відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації ознайомити 
працівників апарату, зазначених у додатку 2 до цього розпорядження, з 
попередженням про їх наступне вивільнення та подати Рівненському міському 
центру зайнятості звіт установленої форми.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядженню голови 
облдержадміністрації від 14 червня 2012 року № 63-к «Про впорядкування 
структури апарату обласної державної адміністрації».

Голова адміністрації

6. Контроль за вико шя залишаю за сооою

С. Рибачок


