
НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

~ W  а. 2019 р. Новоайдар №у(Р

Про утворення конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 
служби категорії “Б” і “В” в апараті Новоайдарської районної державної 
адміністрації Луганської області

Керуючись статями 6, 39, 40, 41, 44 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, статями 22, 23 Закону України “Про державну 
службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 
246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби”, з метою організації та проведення конкурсів на зайняття 
вакантних посад державної служби в апараті Новоайдарської районної 
державної адміністрації та її структурних підрозділах, крім структурних 
підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної 
служби категорій “Б” і “В” в апараті Новоайдарської районної державної 
адміністрації Луганської області та її структурних підрозділах, крім 
структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права (далі - 
конкурсна комісія), призначення на посади яких здійснюється керівником 
апарату Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області, у 
складі, що додається.

2. Конкурсній комісії в своїй роботі керуватися Порядком проведених 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

3. Визначити адміністратором під час проведення конкурсного відбору на 
посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Новоайдарської 
районної державної адміністрації Луганської області та її структурних
.дрозділах, крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб



публічного права, призначення на посади яких здійснюється керівником 
апарату Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області, 
Каширіну Марію Володимирівну, головного спеціаліста сектору по роботі з 
персоналом апарату райдержадміністрації,.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ керівника апарат} 
райдержадміністрації 
“ Л% 2019 р. № АО

СКЛАД
конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорії 

“Б” і “В” в апараті Новоайдарської районної державної адміністрації
Луганської області

ДЄДОВ
Олексій Олександрович

керівник апарату, голова комісії

ВИШНЯКОВА 
Марина Олександрівна

начальник організаційного відділу 
апарату райдержадміністрації, заступник 
голови комісії

Члени комісії:

ГАНШИНА 
Тетяна Олексіївна

завідувач юридичного сектору апарату 
райдержадміністрації

ГОЦАНЮК 
Іван Васильович

завідувач сектору контролю, в.о. 
головного спеціаліста з питань 
запобігання корупції апарату 
райдержадміністрації

ЛОБОДЮК 
Ольга Олегівна

головний спеціаліст юридичного сектору 
апарату райдержадміністрації

ПАВЛОВА
Олена Володимирівна

начальник загального відділу апарату 
райдержадм і н і страції

ХОЛОДЕНКО 
Тетяна Вікторівна

начальник відділу фінансово- 
господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації

Керівник апарату 
рай держадмі ні страції О. дєдов


