ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25 січня 2019 року

Первомайський

№8

Про чергування відповідальних
працівників райдержадміністрації
у святкові та вихідні дні лютого 2019 року
Керуючись ст.6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
на підставі п.21.2. Регламенту Первомайської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.09.2015
№ 415 та на виконання листа Харківської обласної державної адміністрації від
05.12.2014 № 01-76/8293, з метою забезпечення безперебійного функціонування
господарського комплексу району, оперативного реагування у разі виникнення
надзвичайних ситуацій:
1. Затвердити Графік чергування відповідальних працівників
Первомайської районної державної адміністрації у святкові та вихідні дні
лютого 2019 року з 08.00 до 19.00 год. (додається).
2. Відповідальним працівникам райдержадміністрації, що здійснюють
чергування, до 08.30 год. повідомляти відповідального чергового Харківської
обласної державної адміністрації про ситуацію в районі за тел.: 715-73-16, а
також при виникненні надзвичайних ситуацій на території району невідкладно
повідомляти голову райдержадміністрації та відповідального чергового
Харківської обласної державної адміністрації за тел.: 715-73-16 (цілодобово).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації В.ЗАСУХУ.

Голова районної державної
адміністрації

В.ПАВЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
25 січня 2019 року № 8
Графік
чергування відповідальних працівників райдержадміністрації
у святкові та вихідні дні лютого 2019 року з 08.00 до 19.00 год.
Дата та час
чергування

Прізвище, ім’я,
Посада
по батькові
відповідального
чергового
02 лютого Воронцова
Адміністратор центру
08.00-19.00 Олена
надання
Миколаївна
адміністративних послуг
РДА
03 лютого Кіщенко Роман Начальник відділу
економічного розвитку та
08.00-19.00 Анатолійович
ЖКГ управління
економічного розвитку
РДА
09 лютого Заночкіна Дар’я Директор центру надання
08.00-19.00 Володимирівна адміністративних послуг
РДА
10 лютого Єднак
Головний спеціаліст
08.00-19.00 Олександр
відділу економічного
Олександрович розвитку та ЖКГ
управління економічного
розвитку РДА
16 лютого Воронцова
Адміністратор центру
08.00-19.00 Олена
надання
Миколаївна
адміністративних послуг
РДА
17 лютого Горбаш
Старший інспектор
08.00-19.00 Володимир
відділу містобудування,
Миколайович
архітектури та цивільного
захисту управління
економічного розвитку
РДА
23 лютого Заночкіна Дар’я Директор центру надання
08.00-19.00 Володимирівна адміністративних послуг
РДА

Контактний
Телефон
телефон
цілодобового
службовий та чергового
мобільний
(248) 3-51-35 (248)3-22-94
096-846-86-25

(248) 3-42-69 248)3-22-94
066-96-54-629

(248) 3-51-35 (248)3-22-94
095-46-95-905
063-60-25-396
(248) 3-31-62 248)3-22-94
095-73-72-475

(248) 3-51-35 (248)3-22-94
096-846-86-25

(248) 3-30-09
095-341-40-31

(248)3-22-94

(248) 3-51-35 (248)3-22-94
095-46-95-905
063-60-25-396

24 лютого Бакаєв
08.00-19.00 Микола
Іванович

Начальник відділу
(248) 3-57-54 248)3-22-94
ведення державного
066-985-36-01
реєстру виборців апарату 097-881-28-91
РДА

Начальник відділу організаційної
роботи та масових комунікацій
апарату райдержадміністрації

Т. АЛЕНЕВСЬКА

