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Про черryвання керiвництва та працiвникiв
апараry районяоi державноi адмiнi страцii
з 14 по lб жовтня 2017 року

Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiлти вiд

l0

квiтня
2013 року J,.li 254 <Про затвердженIiя Типовоrо порядку органiзацii черryвання
r.ерiвникiв i rасrlrtникiв ценlраJlьtlих ra мiсrlевих upraHiB виконавчоТ влади на
робочих мiсцях у святковi днi дrя вирiшення питань, пов'язаних з лiквiдацiсю
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй>. cTarTi 7З Кодексу законiв лро праt1lо
УкраiЪи та розпорядх(ення голови обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
1l жовтня 2017 рку М 8-аг <Про черryвання керiвництва та працiвникiв
апараry об;rасноТ державноi адмiнiстрацiТ з 14 по lб жовтня 2017 року>:

1,

Затвердитlr

грфk

черryзаrlня керiвництва райо;rноТ дерiкавноi

адмiнiстрацii, працiвникiв апараry

та структурних

райдержадмiнiстрацiт з 14 по lб жовтня 2017 року згiдно з додатком.

пiдроздiлiв

2. Черговому у приймальнi голови

райоrтноi державноi адмiнiсцlацii
забезпечити iнфорщъашrя чергових працiвникiв апараry обласноI державноi
а,цмiнiстрацii з дотриманням вимог Iнчtрукцii про черryвання.
Засryпн икаv голови районноТ цержавноi алмi HicTpauiT. я Ki черryватлпwrъ
з 14 по 16 жовтня 2017 рку, у разi виникнен}ur надзвичайних сиryацй,
забезпечити виконання вимог Типового порядку органiзацii черryвання
керiвникiв i заступникiв керiвникiв центральних ]а viсцевих органiв викона8чоi
вJIади на робочих мiсцях у святковi дяi дrrя вирiшенrrя литанъ, пов'язаних з
лiквiдщiею нэслiдкiв надзвlтчаiлнrlх ситуаliй, затвердженогс постансвоIо
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10 квiтня 2013 року Л! 254, та розпорядженюI
голови обласноi державноi адмiнiстрачii вiд 1 8 червня 20 l 3 роry Ne 3 l 5-р <Про
затБердження Порядrv органiзацii черryъанr I керiвницгва обласноi державноi
адмiнiстрацii' на робочих мiсцях для оперативною i ефекгивяою вирiшення

2

питань, пов'язаних з пiквiдацi€к, наслiлýiв надзвичаЙних ситуацiЙ, якi мож.чть
виникнути у святковi та неробочi днir).
3. Керiвникаr струкryрних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацiI
та начальвикам вiддiлiв i завiлрачам секюрiв алараry районноi державноТ
адмiнiстрацii liсрс6-уватп на постiйно;чry тслсфонномi, эв'язrс.у- ; асрiод ; 1-1 по
1 б жовтня 2017
року з метою забезпечення органiзацii вирiшення невiдкJIадних
питань. якi можуть виникнути у вищезазначенi святковi та вихiднi днi.

4.

3асryпнику керiвника алараry. начальнику вiддi,ту управлiння
персон:lлом та юридичного забезпечеrтня апарату районноi державноi
адмiнiсrрацii ivlеrьник Е.С. забезtrечити до]риfilанt,trl вимог закоltодавства лро
працю цодо працiвникiв, якi черryватим).ть з 14 по iб жовтня 20l7 року.

5. Контроль за виконанням дzrного розпорядженнll локJIасти

заступника юлови районяоi державIrоi адмiнiстрацii Сакуна Д.С-

Першпй засryпнпк голови
районноi державноi адмiпiстрацii

с.нЕстЕров

на

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
ВiльшанськоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii
12 жовтня 2017 Nч 229-р

грАФIк

черryванrш керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii,
rrрачiвникiв arrapa!y Ia с!руктурних пiдрозлiлiв р,айлерж,адлiiнiстрацii
в приймальнi голови районrrоi державноi адлriнiстрацiТ
з l4 по 16 жовт}iя 2017року
Прiзвrrще, iм'п
та по батькпвi

Посял,

час
черry'вiнвя

2

з

14

Caкyti
,Щмrгро Станiславович
Kop.reBcbKa Н.Л.

Дульдiо Я.Д.

Балабан

К.о.

Iвапова Л.о.

Сакун
Дмит]эо Стаrriславович

т€леФоtitl
4

жовтня

заgrчпник голови
раидержадмtЕlстрац1l

09.00 -

l8.00

Головяий екояомiст вiддiлу
09.00 12 -зо
ан&.Iiзу i планувsнrrя доходiв
бюдхеrу та фiнансiв гмузей
виробничоi сфери та iнвестицiй
фiнансового 1,правлi няя
райдерхадмiнiсmацii
iIачальник вiддirry економiки
13.30 _
та розвитку iнфраструкryри
t6.00
райдержадмiнiстрацii
15

Нестеров
Сетrгiй Анато.пiйович

коrrтакгпi

050958805з
0669|122,1з

0682350705

жовтвя

Перший заступни( голови
Dайлержалмiяi стпацii
Начальник вiддirry - гоJrовrtий
бухr,а"лrвр вiддiлу звiтноgli,
фiнансово-господарського
забезпеченrrя та органiзацiйнока.цровоТ роботи фiнансового
управлiяня
райдержад,.liнiсграцii
Слецiалiст вiдtliлу веленrrя
,Щержавного ресстру виборuiв
апара]у райдержадмi Hi стDацii
1б:rсовтrrя
Заqгупrтик голови
DайдеDжадмitigmаuii

09.00
18,00

_

09.00 -

l2.30

lз.з0
l8.00

_

09.00 l 8-00

050457216з
066645з

050l0i

lб

0t

]E

050958805з

Во_цоrrrцr.з Т I.

Гоrrоввий eKoBoMicT вiддi"в1l
09.00 l2.з0
ана,.riзу i планувачня доходiв
бюддогу та фiнансiв га.lryзей
виробничоi сфери та iнвестицiй

oqsrl q165п

фiпаlлсового упрашiння

cmarrii
Адмiнiстратор цекгру надашrя
райлепrr<алмiнi

Враченко Л.В.

адмiнiсграти вних посrгуг

оайдеохадмiяiqгоачii

l3.30 18.00

0992669з87

