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Про оптимізацію структури апарату 
Новоайдарської районної державної 
адміністрації Луганської області

Керуючись статтею 44 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
02.09.2019 № 829 “Деякі питання огітимізації системи центральних органів 
виконавчої влади”, розпорядження голови обласної державної адміністрації- 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.11.2019 № 946 
“Про оптимізацію структури та чисельності працівників районних державних 
адміністрацій, визнання такими, ідо втратили чинність, деяких розпоряджень 
голови облдержадміністрації -  керівника обласної військово - цивільної 
адміністрації”, розпорядження голови райдержадміністрації від 28 листопада 
2019 року № 1630 “Про затвердження структури апарату Новоайдарської 
районної державної адміністрації Луганської області”,
11 а к а з у ю:

1. Керівникам відділів, секторів, окремим спеціалістам апарату 
Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області (далі -  
рай держадмі ні страці я):

1.1. Здійснити організаційні заходи, пов’язані зі зміною структури 
апарату райдержадміністрації згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

1.2. Подати на затвердження до 01.02.2020 положення про відділи, 
сектори, профілі професійної компетентності посад державної служби та 
привести посадові інструкції у відповідність до чинного законодавства.

2. Сектору по роботі з персоналом апарату райдержадміністрації:
2.1. Попередити працівників про вивільнення с займаних посад 10.02.2020 

у зв’язку зі скороченням чисельності, штату працівників (пункт 1 статті 40 
Кодексу законів про працю України, підпункт 1 пункт 1 статті 83 Закону 
України “1 Іро державну службу”):



- Вишнякову Марину, начальника організаційного відділу;
- Крохту Вікторію, головного спеціаліста організаційного відділу;
- Павлову Олену, начальника загального відділу;
- Селезньову Юлію, головного спеціаліста по роботі зі зверненнями 

громадян загального відділу;
- Байову Любов, головного спеціаліста загального відділу;
- Антипова Володимира, адміністратора загального відділу;
- Холоденко Тетяну, начальника відділу фінансово-господарського 

забезпечення;
Синеньку Ірину, головного спеціаліста відділу фінансово- 

господарського забезпечення;
Пойманову Ольгу, головного спеціаліста відділу фінансово- 

господарського забезпечення;
- Байова Олександра, водія легкового автомобіля відділу фінансово- 

господарського забезпечення;
- Крохмальову Валентину, прибиральника службових приміщень відділу 

фінансово-господарського забезпечення;
- Гречишкіна Івана, завідувача господарством відділу фінансово- 

господарського забезпечення;
- Каширіну Марію, завідувача сектору по роботі з персоналом;
- Тетяну Ганшину, завідувача юридичного сектору;
- Лободюк Ольгу, головного спеціаліста юридичного сектору;
- Бордюг Олену, головного спеціаліста сектору з питань комунікацій з 

громадськістю;
- Гоцанюка Івана, завідувача сектору контролю;
- Кошеленка Віктора, головного спеціаліста сектору контролю;
- Гречишкіна Андрія, завідувача сектору з питань мобілізаційної роботи.

2.2. Подати Новоайдарському районному центру зайнятості форму 
звітності № 4-ІIII “Інформація про заплановане вивільнення працівників у 
зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці”.

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадмінісграції внести відповідні зміни до штатного розпису апарату 
райдержадміністрації станом на 11.02.2020 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату Олексій ДЄДОВ


