
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Єі'1л/Я М ? ЛО / і  смт Біловодськ №

Про внесення змін до структури управління соціального захисту 
населення Біловодської районної державної адміністрації

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації» 
«Про державну службу», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій», розпорядження голови обласної державної 
адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
22.11.2019 р № 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 районної 
держадміністрації від 25 листопада 2019 р № 327 «Про попередження 
працівників районної державної адміністрації про зміну істотних умов праці, 
зміну істотних умов державної служби та можливе вивільнення у зв’язку із 
скороченням штатної чисельності працівників районної державної 
адміністрації», від 02 грудня 2019 р № 331 «Про оптимізацію структури та 
чисельності працівників апарату Біловодської районної державної адміністрації 
та її структурних підрозділів», з метою оптимізації структури управління 
соціального захисту населення 
зобов’язую:

1. Внести зміни до структури управління соціального захисту 
населення Біловодської районної державної адміністрації:

1.1. вивести відділ соціальних гарантій - 3 штатних одиниці, а саме: 
начальник відділу - 1 штатна одиниця
головний спеціаліст - 1 штатна одиниця 
провідний спеціаліст - 1 штатна одиниця

1.2. вивести посаду провідного спеціаліста з комп’ютерного 
забезпечення (обслуговуючий персонал) сектору з опрацювання заяв та 
прийняття рішень відділу з призначення соціальних допомог та компенсацій - 1 
штатна одиниця;



1.3. вивести посаду головного спеціаліста сектору з опрацювання заяв
та прийняття рішень відділу з призначення соціальних допомог та компенсацій 
- 1 штатна одиниця;

1.4. вивести посаду головного спеціаліста сектору з прийому відділу з 
призначення соціальних допомог та компенсацій - 2 штатних одиниці;

1.5. вивести посаду головного спеціаліста сектору по роботі з 
внутрішньо переміщеними особами - 1 штатна одиниця;

1.6. ввести посаду сторожа -1 штатна одиниця;
1.7. перейменувати відділ з призначення соціальних допомог та 

компенсацій у відділ грошових виплат та компенсацій;
1.8. перейменувати сектор з прийому відділу з призначення 

соціальних допомог та компенсацій у сектор опрацювання заяв відділу 
грошових виплат та компенсацій;

1.9. перейменувати сектор з опрацювання заяв та прийняття рішень 
відділу з призначення соціальних допомог та компенсацій у сектор прийняття 
рішень, виплати та контролю відділу грошових виплат та компенсацій;

1.10. перейменувати сектор загальної роботи та діловодства у сектор 
архівної роботи та діловодства.

2. Затвердити структуру управління соціального захисту населення 
Біловодської районної державної адміністрації станом на 04.02.2020 року 
(додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату райдержадміністрації Будовську Н.В..

Перший заступник, в.о.голови 
районної держадміністрації Вадим МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови 
райдержадміністрації

гР/ №  4 0

Структура
управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації станом н а _______________ р

Начальник управління - 1

Відділ з організаційної роботи
та управління персоналом _З

Заступник начальника-начальник відділу - 1
Головний спеціаліст з питань персоналу - 1
Головний спеціаліст з питань адміністрування
загальнодержавних реєстрів та баз даних - 1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності - _4
Начальник відділу-головний бухгалтер - 1
Головний спеціаліст - З

Сектор соціального інспектування -_З
Завідуючий сектором - 1
Головний державний соціальний інспектор - 2

Відділ грошових виплат та компенсацій - 11
Начальник відділу - 1
Сектор опрацювання заяв__________________________________ - З
Завідуючий сектором - - 1
Головний спеціаліст - 2
Сектор прийняття рішень, виплати га контролю :___________ - 7
Завідуючий сектором - 1
Головний спеціаліст - 6

Сектор архівної роботи та діловодства _2
(обслуговуючий персонал)

Завідуючий сектором - 1
Провідний спеціаліст з документального забезпечення 
(документознавець) - 1

Відділ персоніфікованого обліку пільгової
категорії населення - _4

Начальник відділу - 1
Головний спеціаліст - З



Сектор по роботі з внутрішньо переміщеними
особами :_2

Завідуючий сектором - 1
Головний спеціаліст - 1

Прибиральник службових приміщень

Сторож - 1

ВСЬОГО - 32


