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Первомайська районна державна адміністрація
Миколаївської області
Ф І Н А Н С О В Е   У П Р А В Л І Н Н Я


Н А К А З

      
від 30 серпня 2016 року                                                                            № 38


Про упорядкування структури та
штатного розпису  фінансового 
управління  райдержадміністрації.     


  Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання пункту 3 статті 6 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-УП, частини 3 статті 32 та пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, - 

   
НАКАЗУЮ:
Ліквідувати сектор бухгалтерського обліку та господарського забез -
печення фінансового управління Первомайської райдержадміністрації з 01 листопада 2016 року.

	Скоротити посаду завідувача сектора бухгалтерського обліку та госпо-

дарського забезпечення з 01 листопада 2016 року.

	Утворити посаду головного спеціаліста з питань організації та ведення

бухгалтерського обліку в відділі фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери фінансового управління Первомайської райдержадміністрації.

   4. Перевести 0,5 штатних одиниць прибиральника службових приміщень в відділ фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфер из 01 листопада 2016 року.

   5. Привести у відповідність структуру фінансового управління Первомай-ської райдержадміністрації, яка вводиться в дію з 01 листопада 2016 року.


	Привести у відповідність штатний розпис працівників фінансового

управління  Первомайської  райдержадміністрації, який вводиться в дію з 01 листопада 2016 року.

	Завідувачу сектора бухгалтерського обліку та господарського забезпе-

чення Непомящій Л.А. подати на погодження та затвердження до Первомайської райдержадміністрації структуру та штатний розпис фінансового управління Первомайської райдержадміністрації, що вводиться в дію з 01 листопада 2016 року.

    8.  Начальнику відділу фінансів установ соціального захисту населення та галузей виробничої сфери Комар Н. В. забезпечити розроблення та затвердження у встановленому чиним законодавством порядку положення та посадових інструкцій працівників відділу.

    9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник фінансового управління                                                                                                          
Первомайської райдержадміністрації                                      О. Г. Маренчук


З наказом ознайомлені:                                                               О. А. Юрченко

                                                                                                         Т. Г. Кліментова
 
                                                                                                          Н. В. Комар

                                                                                                          Л. А. Непомяща

                                                                                                          Л. П. Куценко

           

