УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12.06.2020

Шепетівка

№ 162/2020-р

Про підготовку та відзначення в
районі Дня державної служби

На підставі статей 6, 39, 41 Закону Україну «Про місцеві державні
адміністрації», Указу Президента України від 4 квітня 2003 року «Про День
державної служби», враховуючи роль державної служби у процесі становлення
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової
держави:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в районі
Дня державної служби у складі згідно з додатком 1.
2. Провести заходи з нагоди Дня державної служби.
3. Організаційному комітету вивчити питання та надати пропозиції щодо
нагородження грамотами районної державної адміністрації і районної ради
кращих працівників державної служби за сумлінну працю в органах виконавчої
влади, добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня державної
служби.
4. Управлінню фінансів райдержадміністрації виділити кошти відділу
освіти, культури, молоді, спорту райдержадміністрації згідно кошторису витрат
для фінансування заходів з нагоди відзначення Дня державної служби за
рахунок коштів, передбачених по КПКВК 0614082 на придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю (додаток 2).
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації.

Голова адміністрації

Юрій БАСЮК
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Додаток 1
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
12.06.2020 № 162/2020-р

Організаційний комітет
з підготовки та відзначення в районі Дня держаної служби
Лінник
Наталія Миколаївна

- керівник апарату райдержадміністрації,
голова організаційного комітету

Грабельнікова
Наталія Миколаївна

- начальник відділу освіти, культури,
молоді,
спорту
та
туризму
райдержадміністрації

Ланова
Ірина Ігорівна

головний спеціаліст з організаційних
питань та інформаційної діяльності
загального
відділу
апарату
райдержадміністрації

Метельська
Вікторія Леонідівна

начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації

Третяченко
Інна Федорівна
Примітка:

Керівник апарату адміністрації

- начальник
організаційного
відділу
виконавчого апарату районної ради*
* включаються до складу організаційного
комітету з підготовки та відзначення в
районі Дня держаної служби за згодою

Наталія ЛІННИК
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Додаток 2
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
12.06.2020 № 162/2020-р

КОШТОРИС ВИТРАТ
для фінансування заходів з нагоди відзначення
Дня державної служби

№
Назва витрат
з/п
1. Придбання грамот, квітів, подарунків
Всього

Керівник апарату адміністрації

КЕКВ

Сума (грн.)

2210

2500,00
2500,00

Наталія ЛІННИК

