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Про внесення змiн до розпорядження
голови районноi державноi адмiнiстрацii
ьiд26 липня 20lб року ЛЬ 152-р

Вiдповiдно до cTaTTi 69 Закону УкраiЪи <Про державну службу>>, наказу
Нацiонального агентства УкраiЪи з питань державноi служби вiд 03 березня
2а1_6 року }l! 49 кПро затвердженшt облiку та роботи з дисциплiнарними
сцравами>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25 березня
20lб року, листа Нацiонапьного агентства УкраiЪи з питань державноТ слrужби
вiд 03.04.2014 Ns 43/20122-17, розпорядження голови Кiровоградськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii вiд З0 грулня zаrc року Nе 575-р, дrя здiйсненнrl
дисциплiнарного проваджен}tя з метою визначенЕя ступеня вини, характеру i
тяхскостi вчиненого дисциплiнарного проступку держЕlвними с.гryжбовцями
районноi дерrкавноi адмiнiстрацii, якi займають посади державноi служби
категорii ((Б> i <<В>>:

1. Внести змiни до

розпорядження юлови районноi державноi
адмiнiотрацii вiд 26 лппня 20lб року М 152-р <ГIро угвореншl дисциплiнарноi
KoMicii з розгляду дисциплiнарних справ стосOвно державних службовцiв
районноТ державноi адмiнiстрацiЬ, а саме:
1) в

ггрlктi

1 викпючити слова ((та затвердити iT посадовий скгtад>>;

2) доповнити шунктами:
<2. Затвердити склад
<<3.

KoMicii згiдно з додатком.>;

Членам KoMicii на засiданнi обрати голову та секретаря KoMicii.>;

3) гryнкти 2, 3 вважати пунктаrrли 4о5.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покпасти Еа першого
заступника голови районноi державноi алмiнiстlацii Нестерова С.А.
Перший заступнпк rоловп
районпоi державноI адмiнiстраuii

с.нЕстЕров

.Щодаток

розпорядження голови
ВiлъшанськоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii
11 квiтня 2017 JФ 77-р
.Що

склАд
iлъшанськоТ районноi державноi адмiнiстрацii
з розгJIяду дисциплiнарних справ

дисциплiнарноi KoMiciT

В

IIредставш ики головц Biд ьша нс bKpi ра йоп шоi держа впоi адмiнiсjгра цii:

куцАрЕвА
олена Валентинiвна

мЕльник

Вiкторiя СергiiЪна

IIРОIIЕНКО
тетяна Пав-гliвна

керiвник анарату районноТ державноi
адмiнiстрацiТ
заступник керiвника апарату, нач€uIъник
вiддi.гry управлiння персон€lпом районноi
державноТ адмiнiстрацiТ
нач€rльник юридичного вiддiлу апарату
районноi державноi адмiнiстрацiТ

Пррд9тавн икF вцборного опга нч перви.lrшоi

СВIЧКАРЬОВА

Алла евгенiiъна

гIрник
Ва.пентина BiKTopiBHa

тЕплlковА

Bipa Олексiiвна

KepiBHllK апарату

п

рофспiлцрвоi опгр н!за цi[:

голова профспiлкового KoMiTery первинноТ
профспiлковоi органiзацiТ районноi державноi
адмiнiстрацii, завiдувач сектору регiон€tльною
розвитку, мiстобудування, архiтектури та
житлово-комун€шьного господарства
райдержадмiнiстрацii
чпен профспiлкового KoMiTery первинноi
профспiлковоi органiзацii районноi державноi
адмiнiстрацiь начапьник загаJIьного вiддilry
апарату районноi державноi адмiнiстрацii
член профспiлкового KoMiTery первинноi
профспiлковоi оргшiзацiТ районноТ державноi
адмiнiстрацii головний спецiапiст вiддiлу
управлiння пepcoнaJloм апарату районноi
державноi адмiнiстрацii

районшоi державIIоi адмiпiстрачii
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