
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О ЗП О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

О С  ■( п  смт Новопсков № У У /

Про внесення змін до складу 
дисциплінарної комісії з розгляду 
дисциплінарних справ стосовно 
державних службовців Новопсковської 
районної державної адміністрації 
Луганської області

Відповідно до ст. 6, 40, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст. 69 Закону України «Про державну службу», наказу Національного агентства України з 
питань державної служби від 03 березня 2016 року № 49 «Про затвердження Порядк\ 
обліку та роботи з дисциплінарними справами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 25 березня 2016 року за № 456/28586, протоколу зборів профспілки працівників 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та Новопсковської 
районної ради від 05 липня 2017 року, для здійснення дисциплінарного провадження з 
метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного 
проступку:

1. Внести зміни до складу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ 
стосовно державних службовців Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 
19 серпня 2016 року № 396 «Про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ 
стосовно державних службовців Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області», виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації 
від 10 лютого 2017 року № 55 «Про внесення змін до складу дисциплінарної комісії з 
розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови,^' 
виконуючий обов'язку!гї)ло|ш 
районної державної адміністра
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження 
першого заступника голови, 
в.о. голови
райдержадміністрації
від <D£ OX ZP/3- № W /

С К Л А Д

Члени Koiviicii: 

Черняк Л.В. 

Сковородка Н.В.

Шештько 1.П. 

Должков C.I.

Шаповалова B.C. 

Кузнецова С.А.

парної комісії з розгляду дисциплінарних справ 
стосовно державних службовців 

її районної державної адміністрації Луганської області

- керівник апарату райдержадміністрації;

- начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
рай держадм і н і страції;

- начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

- головний спеціаліст, в.о. начальника архівного відділу 
райд ержадм і н і страції;

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації;

Заступник голови райдержад

Заступник голови профспілкового комітету 
працівників Новопсковської 
райдержадміністрації та 
Новопсковської районної ради С.А. Кузнецова



зборів профспілки працівників Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області та Новопсковської районної ради

смт Новопсков 05 липня 2017 року

Всього налічується членів профспілки: 41 чол.
У зборах прийняло участь: 26 чол.
Місце проведення: зал засідань райдержадміністрації.

Порядок денний

1. Обрання секретаря профспілкового комітету працівників 
райдержадміністрації та районної ради з числа працівників 
райдержадміністрації.

2. Обрання представників профспілкової організації Новопсковської 
райдержадміністрації та Новопсковської районної ради з числа 
державних службовців Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області до складу дисциплінарної комісії 
з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців 
Новопсковської райдержадміністрації.

По першому питанню:

Слухали:

Зборами було прийняте рішення обрати на одне засідання секретаря 
профспілкового комітету. Було розглянуто ряд запропонованих кандидатур.

Ухвалили:

Відкритим голосуванням обрано на одне засідання секретаря 
профкомітету з числа членів ■ профспілки Новопсковської 
райдержадміністрації Старцеву Катерину Юріївну -  секретар профкомітету.

Результати голосування:
«ЗА» - 26 
«П РО ТИ »- 0 
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 
Рішення прийнято

По другому питанню:

Слухали: інформацію Старцевої К.Ю. -  секретаря профспілкового комітету 
працівників Новопсковської райдержадміністрації, яка повідомила про 
необхідність обрання нового складу дисциплінарної комісії з числа 
представників виборного органу профспілкової організації.

Оскільки на зборах присутня більша кількість членів профспілкової 
організації, то збори є правомочними.



трьох членів лічильної К О М І С І Ї .

Відбулося обрання представників профспілкової організації 
Новопсковської райдержадміністрації та Новопсковської ради з числа 
державних службовців Новопсковської райдержадміністрації до складу 
дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно 
державних службовців Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області.

Ухвалили:

Відкритим голосуванням («ЗА» - 26 , «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - U) 
обрано склад дисциплінарної комісії, а саме представників виборного 
органу профспілкової організації з розгляду дисциплінарних справ стосовно 
державних службовців Новопсковської райдержадміністрації з числа членів 
профспілки Новопсковської райдержадміністрації та Новопсковської 
районної ради у складі трьох осіб:

1. Кузнєцова С.А. -  головний спеціаліст відділу освіти 
райдержадміністрації;

2. Должков Є.І. — головний спеціаліст архівного відділу, в.о. начальника 
архівного відділу райдержадміністрації;

3. Шаповалова B.C. -  головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації

Заступник голови профспілкового комітету 
працівників Новопсковської 
райдержадміністрації та
Новопсковської районної ради С.А. Кузнєцова

Секретар профспілкового 
комітету


