УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.03.2020

Шепетівка

№ 20/2020-р/к

Про чергування працівників
райдержадміністрації у вихідні
та святкові дні 07 – 09 березня
2020 року

Відповідно до статті 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 56 Закону України «Про державну службу», статей 71, 72
Кодексу законів про працю України та з метою забезпечення вирішення
невідкладних питань життєзабезпечення населення району у вихідні та святкові
дні 07 – 09 березня 2020 року:
1. Затвердити графік чергування керівництва та працівників структурних
підрозділів районної державної адміністрації у вихідні та святкові дні 07 – 09
березня 2020 року (додається).
2. Протягом місяця надати відповідні дні відпочинку за заявами
працівників.
3. Рекомендувати сільським головам та головам, обраним об’єднаними
територіальними громадами, організувати чергування відповідальних
працівників у вихідні та святкові дні 07 – 09 березня 2020 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Лінник Н. М..

Голова адміністрації

Віталій БУЗИЛЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

голови
районної
державної адміністрації
02.03.2020 № 20/2020-р/к
ГРАФІК
чергування працівників Шепетівської райдержадміністрації у вихідні та святкові 07 –
09 березня 2020 року
Дата
чергування
07.03.2020
08.00-18.00

08.00-13.00

13.00-18.00

08.03.2020
08.00-18.00
08.00-13.00

13.00-18.00

09.03.2020
08.00-18.00

П.І.Б.

Посада

головний спеціаліст з
мобілізаційної
та
режимно-секретної
роботи
Бородиня Людмила соціальний працівник
Миколаїіна
Шепетівського
районного
територіального центру
соціального
обслуговування
«надання
соціальних
послуг»
Богурська Наталія методист
бібліотеки
Анатоліївна
відділу
освіти,
культури, молоді та
спорту
Шепетівської
РДА
ПОНОМАРЬОВ
заступник
голови
Сергій
райдержадміністрації
Олександрович
Шадюк
Людмила директор
Петрівна
Шепетівського
районного
територіального центру
соціального
обслуговування
«надання
соціальних
послуг»
Матвійчук Наталія старший
економіст
Юріївна
відділу
освіти,
культури, молоді та
спорту
Шепетівської
РДА
ЛІННИК
керівник
апарату
Наталія Миколаївна райдержадміністрації

Номер
робочого
телефону

Номер
мобільного
телефону
096-382-5910

тел. (03840)
4-03-18
(приймальня)

097-303-7277

БАБИЧ
Віктор Борисович

тел. (03840)
4-03-18
(приймальня)

096-603-5540

тел. (03840)
4-04-82

067-934-5775

тел. (03840)
4-03-18
(приймальня)

067-787-0068

тел. (03840)
4-03-18
(приймальня)

096-533-1216

097-897-3644
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08.00-13.00

Спеціальна Світлана заступник
Вікторівна
районного
культури

директора тел. (03840)
будинку 4-03-18
(приймальня)

097-575-9363

13.00-18.00

Крівінчук
Аркадіївна

Олена методист відділу освіти, тел. (03840)
культури, молоді та 4-03-18
спорту
Шепетівської (приймальня)
РДА

067-454-0099

Керівник апарату адміністрації

Наталія ЛІННИК

