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Про перенесення робочих
днів у 2018 році
Керуючись статтею 6 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
11 січня 2018 року № 1-р „Про перенесення робочих днів у 2018 році”,
розпорядження голови облдержадміністрації від 16.01.2018 № 23 „Про
перенесення робочих днів у 2018 році”, з метою створення сприятливих умов
для святкування у 2018 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня
– Дня праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва
Христового та у 2019 році 1 січня – Нового року, а також раціонального
використання робочого часу:
1. В апараті та структурних підрозділах Вільнянської районної державної
адміністрації Запорізької області перенести у 2018 році в порядку та на
умовах, визначених законодавством, робочі дні з:
п'ятниці
понеділка
п'ятниці
понеділка
понеділка

9 березня - на суботу 3 березня;
30 квітня - на суботу 5 травня;
29 червня - на суботу 23 червня;
24 грудня - на суботу 22 грудня;
31 грудня - на суботу 29 грудня.

2. Керівнику апарату райдержадміністрації Білоконь С.В. забезпечити
підготовку графіку чергувань відповідальних чергових у приймальні районної
державної адміністрації та відповідальних осіб з керівного складу
райдержадміністрації на період свят.
3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації
призначити відповідальних чергових з керівного складу у святкові та неробочі
дні.
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4. Першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації
посилити контроль за виконанням роботи щодо забезпечення безпеки
населення району в період свят та забезпечити своєчасне інформування
Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації і
ГУ Національної поліції в Запорізькій області.
5. Рекомендувати Вільнянському відділенню поліції Пологівського
відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області, Вільнянському
районному сектору ГУ ДСНС України у Запорізькій області здійснити заходи
щодо охорони правопорядку та безпеки населення в період свят.
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О.А. Руденко

