УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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м. Костянтинівка
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da

Про визнання таким,
що втратило чинність розпорядження
голови райдерж адм іністрації
від ЗО жовтня 2017 року № 347

dn

Відповідно до статей 17, 48 Закону України «Про держ авну службу»,
статей 39, 41, 44 Закону України «Про місцеві держ авні адміністрації», з метою
приведення актів райдерж адміністрації у відповідність до вимог чинного
законодавства, з о б о в ’ я з у ю :

ov

.g

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядж ення голови
райдерж адм іністрації від ЗО жовтня 2017 року № 347 «Про затвердження
Порядку стаж ування в апараті та структурних підрозділах, які не мають статусу
ю ридичної особи, К остянтинівської районної держ авної адм іністрації громадян
з числа молоді, які не перебуваю ть на посадах держ авної служби»,
зареєстрованому в Головному територіальному управлінні ю стиції у Д онецькій
області 13 листопада 2017 року № 197/2404.

.u

2.
Ю ридичному сектору апарату райдерж адм іністрації (Н астобурко)
забезпечити подання цього розпорядження на держ авну реєстрацію
до
Головного територіального управління ю стиції у Донецькій області в
установленому порядку.
3. Це розпорядж ення набирає чинності з дня його опублікування.

a

Н .М .Виниченко

П О РІВН ЯЛ ЬН А ТА БЛ И Ц Я
до проекту розпорядж ення голови райдерж адм іністрації «Про визнання таким,
що втратило чинність розпорядження голови райдерж адм іністрації від
ЗО жовтня 2017 року № 347»_________________________________________________

(назва)
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Зміст відповідного положення
(норми) проекту розпорядження

1.Затвердити Порядок стажування в
апараті та структурних підрозділах, які
не мають статусу юридичної особи,
Костянтинівської райдержадміністрації
з числа молоді, які не перебувають на
посадах
державної
служби,
що
додаються.
2.Рекомендувати
керівникам
структурних
підрозділів
райдержадм іні страції
затвердити
відповідні Порядки та забезпечити
стажування у відповідних структурних
підрозділах громадян з числа молоді, які
не перебувають на посадах державної
служби.
3.Юридичному
сектору
апарату
райдержадміністрації
(Полєжай)
забезпечити
подання
цього
розпорядження на державну реєстрацію
до
Г оловного
територіального
управління юстиції у Донецькій області
в установленому порядку.
4. Це розпорядження набирає чинності з
дня його опублікування.
5. Координацію роботи щодо виконання
даного розпорядження покласти на
керівника апарату райдержадміністрації
Таранік Л.І.

1.Визнати таким, що втратило чинність,
розпорядження
голови
райдержадміністрації
від 30 жовтня
2017 року № 347 «Про затвердження
Порядку стажування в апараті та
структурних підрозділах, які не мають
статусу
юридичної
особи,
Костянтинівської районної державної
адміністрації громадян з числа молоді,
які
не
перебувають
на
посадах
державної служби» , зареєстроване в
Головному територіальному управлінні
юстиції у Донецькій
області
13
листопада 2017 року
№ 197/2404.
2.Юридичному
сектору
апарату
райдержадміністрації
(Настобурко)
забезпечити
подання
цього
розпорядження на державну реєстрацію
до
Г оловного
територіального
управління юстиції у Донецькій області
в установленому порядку.
3. Це розпорядження набирає чинності з
дня його опублікування.
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Зміст полож ення (норми)
чинного розпорядж ення

n.

ua

v.

go

Завідувач сектору управління персоналом
л г,
______ / 1
апарату райдерж адм іністрації

О .С .С ухорукова

