
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

:ня 2013 року м.Луцьк *,

r= ,-]повlдно до статей 4.1, 44 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
: :ацii'>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 18 квiтня ZOt) pony

П_ро затвердженюI рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдрозiiлiв
- . Киiвськоi та Севастопольськоi MicbKoi, pattoHHoi, районноi в мм. киевi

.: _ ополi державних адмiнiстрацiй> внести iмiни:
Jo структури апарату обласноi державноi адмiнiстрацii:
. lквiдувати сектор оборонноi роботи та сектор мобiлiзацiйноТ роботи;
: -:оротити посади:

- ]',tiчникя ?а...г\- : \1lчника заступника голови
- . :-:ня дiяльностi керiвництва;

облдержадмiнiстрацii вiддiлу

-: : зi.ного спецiалiста сектору взаемодii з правоохоронними органами, з.. lбiгання та виявлення корупцii;
:: aти посади:
]зного спецiалiста з питань мобiлiзацiйноi роботи;

t зi змiнами):

Jф 542

. ] зного спецiалiста з питань оборонноi робоЪи;._::iл фiнансово-господарського забезпечення - водiiЪ I класу у] -"TaTHi одиницi та водiя III класу у кiлькостi 1 штатна одиЕиця.
_ _ :озпоряДження голови обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
_ ',11ry_1l 

Jф 
150 

<Про структуру Волинськоi обласноi державноi

Про змiни у cTpyKTypi апарату облдержадмiнiстрацii
та BEeceEIUI змiн до розпорядження голови обласноi державноi

адмiнiстрацii вiд 29 жовтня 2012 року ЛЬ 450

- , _t-lВНИй спецiалiст з питань мобiлiзацiйноi роботи>>, <<Головний
, :.ань оборонноi роботи>;-: . _:х <Назва структурного пiдроздiлу, посади)) та <<Гранична
_ _.1нIlць)) роздiлу <Апарат обласцоi державноi адмiнiстрацii>

ьо

ш



- цифру <7> позицii <Вiддiл фiнансово-господарського забезпечення>-.l:iнити 
цифрою <l1>;

- структурний пiдроздiл <вiддiл фiнансово-господарського забезпеченrrя>
: _ .овнити позицiями <водiй I класу - 3> та.kводiй III класу - 1>;

- цифру <з> позицii <сектор взаемодii з правоохоронними органами, з- знь запобiгання та виявлення корупцiЬ>замiнити цифрою <2>;
- позицiю <провiдний спецiалiст> та цифру <l>> сектору взасмодii з-::зоохоронНими органаМи, з питань запобiгання та виявлення корупцii

1 ._]ючити;

- позицii <Сектор мобiлiзацiйноi роботи>, <завiдувач сектору)), <головний
- --,-lацiст> та цифри <<2>>, <<7>>, <1> вiдповiдно виключити;

- позицii <Сектор оборонноi роботи>, <завiдувач сектору), <<головний-._:alicT> та цифри <<2>>, <<l>>, <1> вiдповiдно викJIючити;
3) доповнити роздiл <Апарат обласноi державноi адмiнiстрацiЬ>

_ _j:ka 4 до розпорядженця (<гранична чисельнiсть керiвництва обласноi
_::::aBEOi адмiнiстрацii та працiвникiв апарату обл!ержадмiнiстрацiЬ>), ,-iями такого змiсту:

2

- цифру <5> позицii <<помiчник заступника голови
.l.:iнити цифрою <4>;

облдержадмiнi страцiЬ>

Б.клIмtIук

t 778 182

: зний з питань
з питань


