
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
керівника апарату районної державної адміністрації

смт Новопсков

Про внесення змін до складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 
служби категорій «Б» і «В» в апараті Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області та її  структурних підрозділах, крім структурних підрозділів зі 
статусом юридичних осіб публічного права

Відповідно до статей 17, 22, 23 Закону України «Про державну службу», статей 6, 44 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 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 райдержадміністрації та її структурних 
підрозділах, крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права

н а к а з у ю :

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 
служби категорій «Б» і «В» в апараті Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області та її структурних підрозділах, крім структурних підрозділів зі статусом 
юридичних осіб публічного права, затвердженого пунктом 1 наказу керівника апарату 
райдержадміністрації від 20 лютого 2018 року № 3, виклавши його у новій редакції, що 
додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ керівника апарату райдержадміністрації 
від 18 січня 2019 року № 2 «Про внесення змін до складу конкурсної комісії на зайняття 
вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області та її структурних підрозділах, крім структурних 
підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

/
Керівник апарату Л. ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника апарату 
райдержадміністрації 
07 - Л ъ О Ъ О Ю  г д г я / г , / У / О

С К Л А Д
конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» 

в апараті Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та її 
структурних підрозділах, крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб

публічного права

Шепітько Ірина - начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, 
Петрівна голова конкурсної комісії;

Ч л е н и  к о м і с і ї :

Лазуренко Ольга .  
Миколаївна 
Сковородка 
Наталія Василівна 
Шаповалова 
Вікторія Сергіївна

Новіков Дмитро - 
Вікторович

Похідняк Тетяна _ 
Миколаївна 
Бахтин Людмила - 
Г ригорівна

начальник відділу організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю апарату райдержадміністрації; 
начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації;
головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації, в.о. спеціаліста з питань запобігання і 
виявлення корупції апарату райдержадміністрації; 
голова профспілкового комітету працівників 
райдержадміністрації, начальник відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату райдержадміністрації; 
начальник відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства райдержадміністрації; 
начальник відділу з питань розвитку рослинництва, 
тваринництва та інженерно -  технічного забезпечення 
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Завідувач сектору 
управління персоналом 
апарату райдержадміністрації


