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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

,. березня 201З року м.Луцьк 1: м87

Про внесення змiн до структури апарату
обласноi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно.Вiдповiдно до статей 4|, 47 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
.-rriHicTpaцii>), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 18 квiтня 2012 року

4|, 47 Закону

_ б06 <Про затвердження рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдроздiлiв
_acHoi, Киiвськоi та Севастопольськоi MicbKoi, районноi, районноi в мм. Киевi

_ ]евастополi державних адмiнiстрацiй)) внести до структури апарату обласноi
. - .:авноТ алмiнiстрачiТ TaKi змiни:

1, Скоротити посади:
1) фахiвця з iнтерв'ювання сектору прес-служби облдержадмiнiстрацii

. '.r забезпечення дiяльностi керiвництва апар ту облдержадмiнiстрацii;
l) оператора комп'ютерного набору загального вiддiлу апарату

- - _ :п;кадмiнiстрацii.

i. Утворити сектор внутрiшнього аудиry апарату облдержалмiнiстрацii в
. .,эcTi 2 штатних одиниць:

1) завiдувач сектору - 1 штатна одиниця;
] ) головний спецiалiст - державний аудитор - 1 штатна одиниця.

: Внести до розпорядження голови обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
-, --зтня 2012року Ns 450 <Про структуру Волинськоi обласноi державноi

: rраuii> наступнi змiни:' розлiл <I[. Вiддiли та сектори апарату обласноi державноi. - - _pauii> додатка 3 до розпорядження (<Структура обласноi державноi
- - pauii>) пiсля позицii <Сектор взасмодiТ з правоохоронними органами, з

запобiгання та виявлення корупцii> доповнити позицiею <Сектор
. :]ього аудиту), далi - за текстом;
- , графах <Назва структурного пiдроздiлу, посади) та <Гранична

сть, одиниць> роздiлу <Апарат обласноi державноi адмiнiстрацii>
-l до розпорядження (<гранична чисельнiсть керiвництва обласноi
i адмiнiстрацii та працiвникiв апарату облдержадмiнiстрацii>):

- _.lфри <2З> позицii <Вiддiл забезпечення дiяльностi керiвництва>
шифрами <22>;

- -,l ру <4> позицii <Сектор прес-служби облдержадмiнiстрацii> замiнити
].,3,);

- :зttцiю <фахiвець з iнтерв'ювання)) сектору прес-служби
iнiстрацii та цифру <<1>> виклrочити;i
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- цифру <9> позицii <Загальний вiддiл> замiнити цифрою <8>;

- цифру <<2> позицii (оператор комп'ютерного набору> заг€Lпьного вiддiлу

.rtiнити цифрою < 1>.

3) доповнитИ роздiл <ДпаРат обласноi державноi адмiнiстрацii> додатка 4

_: розпорядЖення (<ГраНична чиселЬнiсть керiвництва обласноТ лержавноТ

.-tIiHicTpaцii та працiвникiв апарату облдержадмiнiстрацii>) позицiями такого

..l сту:

С екто

=овнии спецlаJIlст -

-l. Начальниковi вiддiлу - головному бухгалтеру вiддiлу фiнансово-
_,].]арського забезпечення апарату облдержадмiнiстрачii м.свiнцицькiй

, .:_I1 ;iдповiднi змiни до штатного розпису прачiвникiв апарату обласноi

_ - :,-: в н оТ алмiнiстрашiТ,
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