
 
 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
 

від 24.01.2018                                      м.Коломия                                               №30 
 
Про втрату чинності положень відділів 
та сектору апарату, структурних  
підрозділів Коломийської районної  
державної адміністрації без статусу  
юридичної особи публічного права 
 
 Відповідно до Закону України від 09.11.2017 року №2190-VII «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження 
державної служби», яким внесено зміни до частини 3 статті 3 Закону України 
від 10.12.2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та набуттям  
керівником апарату районної державної адміністрації повноважень керівника 
державної служби в апараті та структурних підрозділах районної державної 
адміністрації без статусу юридичної  особи публічного права: 
 1. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження районної 
державної адміністрації: 
 від 20.05.2016 року №229 «Про затвердження положення про відділ 
кадрової роботи апарату Коломийської районної державної адміністрації», 
від 20.02.2017 року  №83 «Про внесення змін в положення про відділ 
кадрової роботи апарату Коломийської районної державної адміністрації»; 

від 10.06.2015 року №246 «Про затвердження Положення про відділ 
фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної 
адміністрації», від 28.02.2017 року №97 «Про внесення змін в розпорядження 
райдержадміністрації від 10.06.2015 р. №246 «Про  затвердження Положення 
про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації»; 

від 08.02.2017 року №63 «Про затвердження Положення про сектор 
контролю апарату районної державної адміністрації», від 06.04.2017 року 
№160 «Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації                   
від 08.02.2017 р. №63 «Про затвердження Положення про сектор контролю 
апарату районної державної адміністрації»; 



від 12.03.2016 року №104 «Про затвердження Положення про відділ 
ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 
адміністрації»; 
 від 28.02.2017 року №92 «Про затвердження Положення про 
юридичний відділ апарату районної державної адміністрації», від 17.07.2017 
року  №341 «Про внесення змін у Положення про юридичний відділ апарату 
районної державної адміністрації»; 
 від 28.03.2017 року №139 «Про затвердження Положення про відділ 
організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю апарату районної державної адміністрації в новій редакції»; 
 від 28.02.2017 року №99 «Про затвердження Положення про загальний 
відділ апарату районної державної адміністрації в новій редакції»; 
 від 03.03.2016 року №92 «Про затвердження Положення про відділ 
державної реєстрації райдержадміністрації»; 
 від 18.04.2017 року №178 «Про затвердження Положення Центру 
надання адміністративних послуг Коломийської районної державної 
адміністрації»; 
 від 20.02.2017 року №84 «Про затвердження положення про відділ 
регіонального розвитку, містобудування та архітектури Коломийської 
районної державної адміністрації». 
  
  
  
 
Голова районної  
державної адміністрації                                                    Любомир Глушков 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


