Від 19 грудня 2018 року

№ 388-р

Про чергування керівництва та
працівників районної державної
адміністрації у святкові та вихідні дні
з 23 по 25 грудня 2018 року, з 30 грудня
2018 року по 01 січня 2019 року та
з 05 по 07 січня 2019 року
Відповідно до статті 41 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації",
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 10 квітня 2013 року № 254 "Про затвердження Типового порядку організації
чергування керівників і заступників керівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних
з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій", статті 73 Кодексу законів про
працю України, розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації
від 17 грудня 2018 року №9-аг "Про чергування керівництва та працівників
районної державної адміністрації у святкові та вихідні дні з 23 по 25 грудня
2018 року, з 30 грудня 2018 року по 01 січня 2019 року та
з 05 по 07 січня 2019 року":
1. Затвердити
графік
чергування
керівництва
та
працівників
Олександрівської районної державної адміністрації у вихідні та святкові дні у
період з дні з 23 по 25 грудня 2018 року, з 30 грудня 2018 року
по 01 січня 2019 року та з 05 по 07 січня 2019 року (додається).
2. Рекомендувати селищним, сільським головам:
1) затвердити графіки чергування керівництва виконавчих комітетів
місцевих рад та надати їх відділу організаційної роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
до 21 грудня 2018 року.
2) забезпечити чергування керівництва виконавчих комітетів місцевих рад
відповідно до вимог інструкцій, затверджених розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 18 червня 2013 року № 315-р.
3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
перебувати на постійному телефонному зв'язку з 23 по 25 грудня 2018 року,
з 30 грудня 2018 року по 01 січня 2019 року та з 05 по 07 січня 2019 року з
метою забезпечення організації вирішення невідкладних питань, які можуть
виникнути у вищезазначені святкові та вихідні дні.
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4. Відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації
забезпечити дотримання вимог законодавства про працю щодо першого
заступника голови районної державної адміністрації, заступника керівника
апарату, начальника відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації та
працівників, які чергуватимуть з 23 по 25 грудня 2018 року,
з 30 грудня 2018 року по 01 січня 2019 року та з 05 по 07 січня 2019 року.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.БОРОТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 19 грудня 2018 року №388-р
ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ
керівництва та працівників Олександрівської районної державної адміністрації
у вихідні та святкові дні у період з дні з 23 по 25 грудня 2018 року, з 30 грудня
2018 року по 01 січня 2019 року та з 05 по 07 січня 2019 року
П.І.Б.

Посада
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3

Час
чергування
4

Контактні
телефони
5

23 грудня 2018 року
Баглюк
Юрій Євгенійович

заступник керівника апарату
райдержадміністрації

Григор’єва
Тетяна Анатоліївна

завідувач сектору служби
дітей районної державної
адміністрації
головний спеціаліст відділу
управління персоналом
апарату райдержадміністрації

Клименко
Валентина Василівна

9.00 - 13.00

3-23-41
0974273196
3-23-93
0977861949

13.00-18 00

3-23-93
0987828470

9.00-18.00

24 грудня 2018 року
Старченко
Микола Якович
Бурківська
Анастасія Олександрівна
Юрченко
Тетяна Вікторівна

керівник апарату районної
державної адміністрації
головний спеціаліст відділу
управління персоналом
райдержадміністрації
начальник відділу управління
економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації

9.00-18.00
9.00 - 13.00

13.00-18 00

3-23-44
0680681440
3-23-93
0970484340
3-23-93
0679172285

25 грудня 2018 року
Каражбей
Анатолій Миколайович

перший заступник голови
райдержадміністрації

Доля
Олександр Сергійович

головний спеціаліст
організаційного відділу
апарату райдержадміністрації

Безпечна
Світлана Анатоліївна

фахівець з соціальної роботи
РЦСССДМ

9.00-18.00
9.00 - 13.00

13.00-18 00

3-23-41
0971336010
3-23-41
0985028255
3-23-93
0984186583
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30 грудня 2018 року
Баглюк
Юрій Євгенійович

заступник керівника апарату
райдержадміністрації

Гура
Володимир Віталійович
Чорноморець
Ірина Ігорівна

завідувач юридичного сектору 9.00 - 13.00
апарату райдержадміністрації
провідний спеціаліст відділу
молоді та спорту
13.00-18 00
райдержадміністрації
31 грудня 2018 року
керівник апарату районної
9.00 - 13.00
державної адміністрації
державний реєстратор сектору
9.00 - 13.00
з питань державної реєстрації
завідувач сектору з питань
державної реєстрації
13.00-18 00
райдержадміністрації

Старченко
Микола Якович
Кравців Олександр
Анатолійович
Шевченко
Руслан Васильович

9.00-18.00

3-23-41
0974273196
3-23-93
0979536425
3-23-93
0967981806

3-23-44
0680681440
3-23-93
0502854903
3-23-93
0675957579

1 січня 2019 року
Каражбей
Анатолій Миколайович

перший заступник голови
райдержадміністрації

Антіпов
Сергій Юрійович

начальник управління
економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
начальник відділу управління
персоналом апарату
райдержадміністрації

Скляренко
Анжела Борисівна

9.00-18.00

3-23-41
0682053014

9.00 - 13.00

3-23-93
0978901634

13.00-18 00

3-23-93
0679209773

9.00-18.00

3-23-41
0974273196

9.00 - 13.00

3-23-93
0969307665

13.00-18 00

3-23-93
0969217433

9.00-18.00

3-23-44
0680681440

9.00 - 13.00

3-23-93
0989775588

5 січня 2019 року
Баглюк
Юрій Євгенійович

заступник керівника апарату
райдержадміністрації

Брюховецький
Євген Анатолійович

начальник відділу ведення
Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації
головний спеціаліст
організаційного відділу
апарату районної державної
адміністрації

Кодола
Сергій Іванович

06 січня 2019 року
Старченко
Микола Якович
Гаюха
Світлана Петрівна

керівник апарату районної
державної адміністрації
головний спеціаліст відділу
фінансово-господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації
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Шевченко
Руслан Васильович

завідувач сектору з питань
державної реєстрації
райдержадміністрації
7 січня 2019 року

Каражбей
Анатолій Миколайович

перший заступник голови
райдержадміністрації

Бондаренко
Людмила Миколаївна

начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення
апарату райдержадміністрації
завідувач сектору надання
адміністративних послуг
управління економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

Волошаненко
Віталій Юрійович

Керівник апарату районної
державної адміністрації

13.00-18 00

3-23-93
0675957579

9.00-18.00

3-23-41
0682053014

9.00 - 13.00

3-23-93
0982950285

13.00-18 00

3-23-93
0663335318

М.СТАРЧЕНКО

