УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
18.12.2013

№ 271

Про утворення центру надання
адміністративних послуг Олевської
районної державної адміністрації
Відповідно до статей 5, 6, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указу Президента
України від 12 березня 2013 року № 128/2013 «Про Національний план дій на
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
підпункту 2 пункту 4 розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 07 травня 2013 року № 147 «Про хід виконання програми економічного і
соціального розвитку та бюджету області за І квартал 2013 року» та з метою
створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами,
суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про
діяльність органів виконавчої влади:
1. Утворити центр надання адміністративних послуг Олевської районної
державної адміністрації.
2. Внести зміни до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 22 січня 2013 року № 5 «Про структуру районної держаної
адміністрації»:
1) доповнити додаток 1 «Структурні підрозділи Олевської районної
державної адміністрації» позицією: «12. Центр надання адміністративних
послуг»;
2) додаток 2 «Гранична чисельність працівників структурних підрозділів
Олевської районної державної адміністрації» викласти в новій редакції
(додається).
3. Начальникам управлінь райдержадміністрації: агропромислового
розвитку (Михайленко В.А.) і праці та соціального захисту населення
(Мельник В.І.) до 20 грудня 2013 року підготувати зміни до штатних розписів
структурних підрозділів та подати їх на затвердження голові
райдержадміністрації.
Голова адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
27.11.2013
№ 271

Гранична чисельність працівників
структурних підрозділів Олевської районної державної адміністрації
Назви структурних підрозділів
1. Управління фінансів

2. Управління економічного розвитку, інфраструктури
і торгівлі
3. Управління праці та соціального захисту населення

Гранична
чисельність
встановлюється
департаментом
фінансів обласної
державної
адміністрації
7
35

4. Управління агропромислового розвитку

7

5. Відділ освіти
6. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
7. Відділ містобудування, архітектури та житловокомунального господарства

7
3
5

8. Архівний відділ

3

Відділ культури

3

Відділ охорони здоров’я
Служба у справах дітей
Центр надання адміністративних послуг

3
5
2

9.
10.
11.
12.

Усього
В. о. керівника апарату
райдержадміністрації

80

Л.П. Котвицький

