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РозпоРяджшння

х, 1Р,
|1ро роботу в!дд!лу ведення
деР?кавного ре€стру виборш!в
апарату районно1 дер2кавно|
адм1н!страц!! 04' 05' 11' |2' 18' |9,
25, 2б ясовтпя 2014 року

3 мето:о забезпечення виконан|{я в|дд|лом ведення ,{ерл<авного рессщу
ви6орп!в апарату районно! державно! адм|н|сщац1| завдань щодо ск;1адання та

щонйення описк|в виборц1в д.,|я п|дготовки та щоведенн,1 позачергових вибор1в

народних детутат1в 9ща1ни 26 жовтня 2014 роч, на виконання розпоРядження
{арк1всько! обпасно] державно{ адм|н1страц|| в1д 19 вересня 2014 року !т|о 499'

в|дпов|дно до статт[ 107 (3п|| 9ра|ни, кер).!очись статтями 6 та 39 3акону

!кра|ни "||ро м|оцев| державн| адм1н|страц|?':
1. 3атверд}гги щаф1к роботи пра:11вник|в в!дд1лу ведення ,{ержавного

реесщу виборп1в апарац районно! дерхсавно1 адм|н!сщац|| п|д час п!дготовки
та проведенн'{ позачергових вибор!в народних деп1тат|в укра!ни 04, 05, |\' 12'
18, |9,25,26 >ковтня 2014 року (лал1 - щаФ1к), шо Аолаеться.

2. 1{аяальнику в|дд!лу ведення .{ерхавного рееощу виборш|в апарау

районно1 державнот адм|н|сщац1| [оганову 8.[. орган1зувати робоц в1дц1лу у
втос|дн| дн! 04,05, 11, |2,18,19,25,26 жоътня2014 року зйдно з щаф1ком.

3. начальнику в|дд!лу ф1нансово-господарського забезпенення апарату

районно! дер:кавно| адм!н1стац|!, головнощ/ б1хгаттеру |{риходько [.Ф'
зд!йснтовати оплац прац1 прац1вникам в!дд|лу веАенття ,{ержавного реесщу
виборш1в апарац районно| державно| адм1н|страц1| за робоц в зазначений

пер1од вйпов|дно до вимог чинного законодавства }кра|ни про працто.

Ёа баясання прац!вника, який пратцовав у святковий [ неробоний день,
йому може б1ти наданий 1нший день в!дпонинку.

4. 1{онтроль за виконанн'{м розпоряд)1(ен|{'{ пок.,1асти на кер1вника апарату

вАР)!ш!нов



зАтввРджвно
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р4йонно1 лерэкрвно| алм|н!страш||
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гРАФ|к
роботи прац!вник!в вйд!лу веденпя ,(ерясавного ресстру вяборш!в апарату

районно! дерлсапо[ адм|н|страц![ п!д час пйготовкш та !|роведен||я
позачерговпх впбор!в пароднпх деп1'тат!в ){'кра1ни

04' 05' 11' 12' |8' 19,25' 26 эковтпя 2014 року

04 >ковтття 2014 роч:
А!1(А€Ф8А Ёаталя |!авл|вна - головний спец|ал|ст в|дд1лу

05 хсовтня 2014 року:
(АйБЁ€Б 0р]й 8|кторовит - головний спец!ал|ст в!дд1лу

1 1 хсовтня 2014 року:
(АйЁЁ€Б }Фр!й Б|кторовин - головттий спец!ап1ст в1дд1лу

логАчов 8ололимир |ригоровин - нанальник в!лл!.ц

12 т<овтття 20 ! 4 роч:
А9(А€Ф8А Ёаталя |[авл!вна - головттий спец1ал|ст в|дд|лу
логАчов 8ололимир !-ригоровин - нанальник в!лл!.ц

18 эковтня 2014 року:

А!(А€Ф8А Ёаталя |{авл|вна - головний спец1ал1ст в|дд!лу
логАчов 8олодимир [_ригоровия - нанальгтик в!лл!щ

19 жовтття 2014 роч:
кАмвнсв {0р|й 81кгоровин - головний спец1ал1ст в|дц|пу
логАчов 8ололимир |ригоровин - нач(}льник в1дд;щ

25 х<овтття 2014 роц:
А1||{А€ФБА Ёаталя |[авл1вна - головний спец1ал|ст в!дд!лу

26 >коьтня 2014 роч
кАмвнев }Фр|й Б|кторовия - головний спец|ал|ст в1дд1лу

.]]Ф[А9Ф8 8оподимир [ригоровин - начальник в|дд|лу '

3асцгшпик кер!вццка апарату'
начальник орган!зац!йцого в!дд|лу
апарату 9уц1'всько1 райошно!
дерпсавшо[ адм!ш!страц1!

логачов 2 26 46

11.: н.п. !штРиФАновА


