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!|ро роботу в!дд!лу ведення
!ерэкавного ре€стру виборш[в
апара ц районно| лерэка вно|
адм|н!страц!| 26' 27 кв|твя' 0\ - 04'
09 - 1|' |7 

' 
18, 24, 25 травня 2014 роь7

1{ер1тонись статтяп{и 6' 25' з9 закону укра]ни <<|[ро м1сшев| дер:кавн!
адм1н|срац|!>>, з метото забезлечення виконання в|дд|лом ведення .{ер>тсавного

реестру виборп|в апарац районно! державнот адм|н|страц|! завдань щодо
складання та уточнення списк|в виборц|в для п|дготовки та проведення
позачергов1о( вибор|в [|резилента !кра!ни 25 травня 2014 року, вР&хову1очи
лист 1{ентрально| виборно! ком!с1] в|д 31 березня 2014 року .]т{э 21-28-542'
в|дпов|дно до статт1 107 1{3п|{ }кра{ни:

1. 3атвердити граф|к роботи прац|вник|в в|дд1лу ведення ,{ер;кавного
ресстру виборш|в апарац районно! державно| адм|н|страц|| п!д час п1дготовки
та проведення позачергових вибор1в 11резидента 9кра!ни 26,27 кв1тня, 01 - 04,
09 - 11' |7 

' 
18'24'25 травня 201.1 року (дал1 - щаф|к)' що додасться.

2' !{анальнику в!дд|лу ведення ,{ер>кавного реестру виборц|в апарату

районно! лержавно| адм|н;страц!т )1оганову 8.[ орган|зувати робоц в|дд1лу у
вих|дн| дн| 26,21 кв|тня,01 - 04,09 - 11, 17' 18, 24,25 травня 2014 року зг|дно з
граф!ком.

3. Ёанальнику в|дд|лу ф|наноово-господарського забезпенення апарату

районно! дер:кавно| адм1н!страц|!, головному бухгалтеру |1риходько [Ф'
зд|йонтовати оплату прац| прац1вникам в|дд|пу ведення {ер;кавного ресстру
виборц|в апарац районно! дер;кавно? адм1н|страц|| за роботу в зазначений
пер|од в1дпов|дно до вимог законодавотва пРо прац1о.

Ёа бажання прац!вника, який пра{!овав у святковий ! неробоний день,
йом1 може б5ти наданий !нший лень в|лпонинц.

4. 1{онтролъ за виконанням розпорядження покласти на кер!вника апарац
районно? державно| адм1н!страц!{ 1{овцн 1.10.

!1ерллий заступник голови
районно! дерясавно| адм!н[етрац!т вАР}кв|нов



3АтввРджвно
Розпорядження голови

гРАФ!к
роботи прац1вник!в в|дд|лу ведення ,{ерэкавного реестру впборц!в апарату

районно! дерэкавно! адм!н!страц|! п|д час п1дготовки та проведення
по3ачергових вибор!в |1резидента !кра}|нп 26' 27 кв!тня,01 - 04' 09 - 11' 17'' 18'24'25 травня 2014 роь7

26 кв|тня 2014 року:

,т1Ф[ А{ФБ Болодимир [ ригоровин
(А\4Б}{€Б 0р|й Б1кторовин

- начы1ьник в1дд1лу;

- головний спец1ал|ст в|дд|лу

логАчов 8олодимир [ригоровин

кАмвнсв }9р|й Б|кторовин

- нача.'|ьник в1дд1пу;

- головний спец!ал!от в|дд|лу

,{Ф[ А{Ф8 8олодимир [ригоровин
(А\4ЁЁ€в 1Фр!й 8|кторовттт

27 кв1тня 2014 року:

01 травня 2014 року:

02 щавня 2014 року:

03 равня 2014 року:

04 травття 2014 року:

- нача.]1ьник в1дд1лу;

- головний спец1ац1от в|дд!лу

логАчов Ёолодимир [ригоровип

кАмвнсв 10р1й 8|кторовит

- нача[ьник в!дд1лу;

- головнии спец1а.]1!ст в1дд1лу

,)1Ф[А{ФБ 8олодимир [ригоровин

кАмвнсв 1Фр|й 81кторовин

- нача]1ьник в1дд1лу;

_ головнии спец1а.'11ст в1дд1лу

логАчов Болодимир [ригоровин

кА}4внсв юр1й Б|кторовин

- начальник в1дд1лу;

_ головний спец|ал|ст в|дд1лу

раионно1 державно1 адм1н1страц11
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логАчов Болодимир [ригоровин

кАмвнсв }Фр|й 81кторовин

- начальник в1дд|лу;

_ головнии спец1с!'11ст в1дд1лу

логАчов Боподимир [ригоровин

кАмвнсв 1Фр|й Б|кторовин

2

09 щавня 2014 року:

10 травня 2014 року:

11 щавня 2014 року:

17 травня 2014 року:

18 травня 2014 року:

24 травня 2014 року:

25 щавня 2014 роч.'

- нача.'1ьник в1дд1''1у;

- головнии спец1ал1ст в1дд1лу

,11Ф[А9ФБ Болодимир [риторовин
(А}4БЁ€Б 1Фр|й Б!кторовин

- нача]1ьник в1дд1лу;

- головний спец1ал|ст в|дд1лу

логАчов 8оподимир [ ригоровии
кА1\4внсв {0р|й 8|кторовин

- начальник в1дд1лу;

- головнии спец1ал1ст в1дд1лу

логАчов 8олодимир [ригоровив

кАмвнсв }0р1й Б1кторовин

_ начальник в1дд1лу;

- головний спец|ал|ст в|дд|лу

,11Ф[А{Ф8 8олодимир [ригоровин
(А}4БЁ€Б }Фр|й 8|кторовин

- начапьник в1дд1лу;

- гоповний спец|ал|ст в1дд|лу

логАчов Болодимир [ригоровив

кАмвнсв 1ор;й 8|кторовин

}(ер!вник апарату районно!
дерясавно1 адм!н1страц1!

лотачов 2 26 46

- начапъник в1дд1лу;

- головнии спец1а[1ст в1дд1лу.
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