
чугу1вськА РАйоннА двРя{АвнА Адм!н|стРАц1я
хАРк1всько! оБлАс1'|

РозпоРяджвння

9уц!в /:?!л}

ресстру виборш!в апарату районно!
дер2кавшо| адм!г:!страц!! 19, 20 вересня
та 03' 04' 1'0' 1'\' 14' \7 

' 
18' 24' 25 х<овтня

2015 рок7

3 ме'гото забезпе.теттня викона}!11я в1дд!лом всденгтя ,(ср;кавного ресстру
виборп|в апарату районно! дер:кавно| алм1н1страц1| завдань ц1одо складан1{я та

уточненн'1 списк1в виборц1в для п1дготовки та проведення вибор1в 25 жовтпя
2015 року, на виконання Розпоряд)кення {арк|всько| обласно1 державно{
адм!н1сщац|] в|д 14 вересня 2015 року '}[р 417, в|дттов!дно до статг| 107 (3п[1
}кра|ни, керу1очись с'гаттето 39 3акону !кра|ни "|[ро м!сцев! державн|
адм!н1страц1}'':

1.3атвердити щаф|к роботи пр1ц!вник!в в!дд|лу ведення ,{ер:кавного
реестру виборц|в апарату рйонно! дер;кавно| адм|н|срац|! п1д час птдготовки
та проведення м|сцевих вибор|в 19, 20 вересня та 0з, 04, 10' \| ' |4' \7 ' 18,24,25
эковтня 2015 року (дал! граф1к), що додасться.

2. }1авальнику в|дд|:ту ведсння ,{ерхавного ресстру вибор;1|в аттарату

райо:тно1 дер;кавно| адм|н|страц1? ,т|окайнуку .{'Ф. оргатт!зувати робоц в!дд|лу у
вих!дн1 дн1 19, 20 вересня та 03, 04, 10, 11, 14, 11' 1'8'24' 25 жовтня 2015 року
зг1дно з граф|ком.

3. Ранашьнику в|дд|лу ф!нансово-господарського забезпетення апарату

районно; дерх<авно| адм!н!срац1|, головному бухгалтеру *уз| м.в.
зд!йснтовати оплату прац| прац|вникам в|дд|лу ведення ,{ержавного реестру
виборш!в апарат1 районно1 лера<авно| адм|н!страш!1 за робо:1 в зазначе::ий
пер1од в!дпов|дно до вимог чинного законодавства !кра!ни про гтрацто.

4. Робота у нероботий день, за узгодженням стор!н, моэке комттенсуватись
наданням 1н|1]ого дня в1дпочинку.

5. 1{онтроль за виконан1{'{м розпорядження покласти на кер1вн|1ка апарац
районно!дер>кавно| адм!н|страц!] (овцн 1.10.

|!ро роботу в1дд!лу ведення !,ер)кавного

|олова районно! дер?кавно1
адм1н1страц1| €.о. коРолк)к



А1кАсовА }{аталя [1авл]вна

3АтввРджвно

Розпорядтсе*!Ёя голови
раионно| дер}{авно! адч]н|страц! !

/!&2а<<д22цвх" 2:у
гРАФ1к

роботи праш!вник1в в!дд!лу ведення ,{ер:кавного ре€стру виборц!в апара'ц
районно[ дертсано! адм!н|страц!! п!д час п1дготовки та проведення

м!сцевпх вибор!в 19, 20 вересппя та 0з' 04' 10' 11' |4' 17 
' 

18, 24, 25 эковтня
20|5 року

19 вересня 2015 року:

локАйчук денис 0лександрович - нанальник в!лд!лу

20 вересня 2015 року:

03 х<овтня 2015 року:

локАйч}к {е:;ис 0лексанлрович - начацьник в1лл!лу

04 л<овтня 2015 року:

А9(А€ФБА Ёаталя |1авл!вна - головнии спец1!ш11ст в1дд1лу

. 10 ;ковтття 2015 року:

локА,,п}к [енис Флексанлрович - начальник в!лл!лу

логАчов 8олодимир [ригорович - стар1]1ий |нопектор в|дд!лу

11 ;ковтня 2015 року:

логАчов 8олодимир [ригорович - старший |нспектор в!дд1лу

14 ;ковтня 2015 року:

логАчов Болодимир [ригорович - стар1лий |нспектор в!дд!лу

17 >ковтня 2015 року:

локАйчук денис 0лексанлровин _ начальник в|дд!:пу

18 >ковтня 2015 року:

л0гАчов 8олодимир [ригорови.1 - стар|]]ий |нспектор в!дд1лу



24 эковтня 2015 року:

локАйчук {енис Флексанлрович - начашьник в!дд!лу

25 ;ковтня 2015 року:

локАйчук Аенис Флексанлрович - начальник в|дд|л)

логАчов Болодимир [ригорович - стар1]]ий !нспектор в1дд|лу

|(ер!внпк апаратт районно|
дерл<авно| адм!н!страц1!

лок^йчук 2 26 46

|.к).ковт}.н

ч


