УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
08.10.2013

№ 206

Про проведення атестації
державних службовців
у 2013 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000
року № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних
службовців», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02
жовтня 2013 року № 311 «Про проведення атестації державних службовців у 2013
році» та з метою підвищення ефективності діяльності державних службовців,
посилення відповідальності за виконання службових обов’язків:
1. Провести в листопаді-грудні 2013 року чергову атестацію державних
службовців апарату та інших структурних підрозділів районної державної
адміністрації.
2. Для проведення атестації державних службовців апарату та інших
структурних підрозділів районної державної адміністрації утворити комісію та
затвердити її склад (додаток 1).
3. Затвердити графіки проведення атестації державних службовців згідно з
додатками 2-6.
4. Установити, що атестація працівників структурних підрозділів
райдержадміністрації, а саме: служби в справах дітей; управлінь:фінансів;
агропромислового розвитку; відділів: освіти; культури; містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства проводиться атестаційною
комісією райдержадміністрації.
5. Начальнику управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.) утворити комісію, розробити і затвердити
графік проведення атестації державних службовців управління. Узагальнені
результати атестації подати відділу організаційно-кадрової роботи апарату
райдержадміністрації до 10 грудня 2013 року.
6. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
( Котвицький Л.П.) узагальнені результати атестації подати обласній державній
адміністрації до 15 грудня 2013 року.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Голова адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
08.10.2013
№ 206
СКЛАД КОМІСІЇ
для проведення атестації державних службовців
апарату райдержадміністрації

Мельник
Григорій Васильович

- перший заступник голови
райдержадміністрації, голова комісії

Котвицький
Леонід Петрович

- в. о. керівника апарату райдержадміністрації,
заступник голови комісії

Остапчук
Наталія Миколаївна

- головний спеціаліст відділу організаційно –
кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
секретар комісії
Члени комісії:

Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови райдержадміністрації, голова
комісії

Рудницький
Микола Володимирович

- завідувач юридичного сектору апарату
райдержадміністрації

Заступник голови
райдержадміністрації

О.С. Ковальчук

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
08.10.2013
№ 206
ГРАФІК
проведення атестації членів атестаційної комісії райдержадміністрації
№
Прізвище, ім’я,
з/
по батькові
п
1. Мельник
Григорій Васильович
2. Ковальчук
Олександр
Станіславович
3. Котвицький
Леонід Петрович
4. Остапчук
Наталія Миколаївна

5.

Рудницький Микола
Володимирович

Заступник голови
райдержадміністрації

Посада
перший заступник
голови адміністрації
заступник голови
адміністрації

Дата
проведення
атестації
26.11.2013
26.11.2013

в. о. керівника
26.11.2013
апарату адміністрації
головний спеціаліст
26.11.2013
відділу
організаційнокадрової роботи
апарату адміністрації
завідувач
26.11.2013
юридичного сектору
апарату адміністрації

Місце і час
проведення
малий зал,
14.30
малий зал,
14.30
малий зал,
14.30
малий зал,
14.30

малий зал,
14.30

О.С. Ковальчук

Додаток 3
до розпорядження голови
райдержадміністрації
08.10.2013
№ 206
ГРАФІК
проведення атестації державних службовців апарату райдержадміністрації
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада
Загальний відділ
начальник відділу

Дата
проведення
атестації

Мельниченко
26.11.2013
Людмила Миколаївна
Паламарчук
головний спеціаліст 26.11.2013
Олена Володимирівна відділу
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Верещако
начальник відділу
26.11.2013
Володимир
Костянтинович
Михайленко
головний спеціаліст 26.11.2013
Віталіна Віталіївна
відділу
Відділ фінансово-господарського забезпечення
Дорошко
начальник відділу
26.11.2013
Наталя Іванівна
Михайленко
головний спеціаліст 26.11.2013
Надія Адамівна
відділу
Сектор контролю
Більський
завідувач сектору
26.11.2013
Микола Стефанович
Спеціалісти апарату
Завакевич
головний спеціаліст 26.11.2013
Вікторія Леонідівна
зв’язків із засобами
масової інформації
та громадськістю
Рудницька
головний спеціаліст 26.11.2013
Аліна Йосипівна
з режимносекретної та
мобілізаційної
роботи

Заступник голови
райдержадміністрації

Місце і час
проведення
малий зал,
15.00
малий зал,
15.00
малий зал,
15.00
малий зал,
15.00
малий зал,
16.00
малий зал,
16.00
малий зал,
16.00
малий зал,
16.00
малий зал,
16.00

О.С. Ковальчук

Додаток 4
до розпорядження голови
райдержадміністрації
08.10.2013
№ 206
ГРАФІК
проведення атестації керівників та заступників керівників структурних
підрозділів райдержадміністрації
№
з/п
1.
2.

3.

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада

Дата
Місце і час
проведення проведення
атестації
Управління фінансів райдержадміністрації
Козловець
начальник
27.11.2013
малий зал,
Тетяна Миколаївна
управління
14.30
Котова
заступник
27.11.2013
малий зал,
Оксана Сергіївна
начальника
14.30
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Михайленко
начальник
27.11.2013
малий зал,
Володимир Андрійович управління
14.30
агропромисловог
о розвитку
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального розвитку
райдержадміністрації
4.
Ніколайчук
начальник відділу 27.11.2013
малий зал,
Віктор Петрович
містобудування,
14.30
архітектури та
житловокомунального
розвитку
Архівний відділ райдержадміністрації
5.
Каращук
начальник
27.11.2013
малий зал,
Ірина Петрівна
архівного відділу
15.00
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
6.
Мельник
начальник
27.11.2013
малий зал,
Валентина Іванівна
управління праці
15.00
та соціального
захисту
населення
7.
Венгловська
заступник
27.11.2013
малий зал,
Галина Олександрівна
начальника
15.00
управління праці
та соціального
захисту
населення

Продовження додатку 4
Відділ освіти райдержадміністрації
8.

Левченко
Валерій Петрович

начальник відділу 27.11.2013
освіти

малий зал,
15.00

9.

Гаврилюк
Алла Анатоліївна

10.

Біленець
начальник відділу 27.11.2013
Наталія Іванівна
охорони здоров’я
Відділ культури райдержадміністрації

малий зал,
15.30

11.

Кльоц
Ірина Василівна

малий зал,
15.30

заступник
27.11.2013
малий зал,
начальника
15.00
відділу освіти
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

начальник відділу 27.11.2013
культури

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту райдержадміністрації
12.

Мельник
Світлана Олегівна

начальник відділу 27.11.2013
у справах сім’ї,
молоді та спорту
Служба у справах дітей райдержадміністрації

13.

Орищук
Галина Володимирівна

Заступник голови
райдержадміністрації

начальник
служби у справах
дітей

27.11.2013

малий зал,
15.30

малий зал,
15.30

О.С. Ковальчук

Додаток 5
до розпорядження голови
райдержадміністрації
08.10.2013
№ 206
ГРАФІК
проведення атестації державних службовців служби в справах дітей; відділів: освіти;
культури; містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
Місце і час
проведення
проведення
атестації
Служба в справах дітей райдержадміністрації
Верещако
завідувач сектору
28.11.2013
малий зал,
Ірина Олексіївна
14.30
Дрогальчук
головний спеціаліст
28.11.2013
малий зал,
Ольга Леонідівна
служби
14.30
Павлюк
головний спеціаліст
28.11.2013
малий зал,
Наталія Миколаївна
служби
14.30
Гайченя
головний спеціаліст
28.11.2013
малий зал,
Людмила Вікторівна
служби
14.30
Відділ освіти райдержадміністрації
Рубанський
головний спеціаліст
28.11.2013
малий зал,
Михайло Федорович
відділу
15.00
Відділ культури райдержадміністрації
Лук’янчук
головний спеціаліст
28.11.2013
малий зал,
Галина Іванівна
відділу
15.00
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Кизилова
головний спеціаліст
28.11.2013
малий зал,
Тетяна Миколаївна
відділу
15.00
Світельський
головний спеціаліст
28.11.2013
малий зал,
Олег Володимирович
сектору ЖКГ
15.00
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Існюк
начальник відділу,
28.11.2013
малий зал,
Людмила Степанівна
головний агроном
15.30
Пилипчук
головний інженер
28.11.2013
малий зал,
Петро Володимирович
15.30
Заруцька
головний спеціаліст з
28.11.2013
малий зал,
Галина Іванівна
кадрової та
15.30
мобілізаційної роботи
Хлань
головний спеціаліст з
28.11.2013
малий зал,
Катерина Миколаївна
внутрішнього
15.30
фінансового контролю
Давидюк
головний бухгалтер з
28.11.2013
малий зал,
Лідія Миколаївна
внутрішнього обліку
15.30

Заступник голови
райдержадміністрації

Посада

О.С. Ковальчук

Додаток 6
до розпорядження голови
райдержадміністрації
08.10.2013
№ 206
ГРАФІК
проведення атестації державних службовців управління фінансів
райдержадміністрації
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прізвище, ім’я,
по батькові
Гребчук Надія
Василівна
Хлань Максим
Володимирович

Посада
Бюджетний відділ
економіст І
категорії відділу
економіст І
категорії відділу
Відділ доходів
начальник відділу

Дата
проведення
атестації

Місце і час
проведення

29.11.2013

малий зал,
14.30
малий зал,
14.30

29.11.2013

Пекарський Петро
29.11.2013
Людвигович
Гриб Людмила
провідний
29.11.2013
Іванівна
економіст відділу
Ратушинська
економіст І
29.11.2013
Валентина Петрівна
категорії відділу
Фінансово-господарський відділ
Торгонська Наталя
начальник відділу29.11.2013
Олександрівна
головний бухгалтер
Існюк Людмила
головний спеціаліст 29.11.2013
Максимівна
- бухгалтер
Мидловець Михайло
головний економіст 29.11.2013
Олександрович
відділу

малий зал,
14.30
малий зал,
14.30
малий зал,
14.30

Дорошенко Валентин
Миколайович

малий зал,
15.00

Заступник голови
райдержадміністрації

спеціаліст І
категорії

29.11.2013

малий зал,
15.00
малий зал,
15.00
малий зал,
15.00

О.С. Ковальчук

