
чугу1вськА РАионнА двР)1ивнА Адш1|н|стРАц|я

хАРк1всько[ оБлАст1
РозпоР яд}кшння

0! ь /21з?ч чуц!ъ л}

|олова районно[ дерлсавно[
адм|н1страц!!

р3

|1ро 3атверд2|(ення складу
|рошпадсько| Ради при 9уц!вськ1й
районн!й дер)!(авн!й адм!н!страц![

Б|дпов|дно до статей 6' 37, 39 3акону )/кра!ни ,,|{ро м|сцев| дерх<авн|
адм|н|страц|['' та пункт|в 9, 15 |ипового полФ>кення про громадську раду при
м|н|стерств|, |ншлому центр€}льному орган! виконавчо| влади, Рад| м!н|стр|в
Автономно| республ|ки 1{рим, обласн|й, 1{и!вськ!й та €евастопольськ|й
м|ськ|й, районн|й, районн|й у мм. (исв| та €евастопол| дертсавн|й
адм|н|страц||, затверд)кеного постаново}о 1{аб1нету 1!1|н|стр|в !кра!ни в|д
03.11.2010 ш 996 ,,|[рФ забезпеченн'{ унаст| щомадськост] у формуванн| та
реал1зац|| деря<авно| пол|тики'' :

1. 3атвердити ск.т1ад [ромадсько| Ради при 9угу|вськ|й районн|й
дерхсавн|й адм|н]страц|| (додаеться).

2. 1(ер|вникам структурних п!дрозд|л!в районно| дер)кавно| адм|н|сщац||
враховувати рекомендац!| [ромадсько| ради в робот| та в обов'язковому
порядку розглядати р|тпення ради, що стосу[оться компетенц|| п|дрозд|лу.

з. 1(онщоль за виконанням розпоряд}кення покласти ъ|а кер|вника
а[|ар ату р айонно| дер)кавно| адм|н| страц|| 1(овтун 1. 1Ф.

в.в. лоБойчшнко



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови

райо нно| дер}(авно| адм|н|страц||
%р'шцу,Р!/а2у, р!'/

склАд

Алвксвнко
Ёад|я [ригор|вна

БРитАнь
Б|ктор Болодимирович

гуР1н
1ван [ригорович

1вчвнко

1несса 10р||вна

кР}оковА
-|{тодмила Б алентин|вна

ку3нсцов
.|{еон|д €ерг|йовин

л\4с*{ськии
Флександр €ерг|йовин

мАтук1н
Анатол|й .[аврент|йович

€(Р!4||Ёй(
€в|тлана |{етр|вна

тАтАРськи14
Р1икола !митровин

голова районно| молод}кно]
орган!зац1| "€п|лка молодих

голова {угу!всько[ районно| в
област1 орган|зац|| Бсеукра?нсько]
орган|зац|? "€отоз 9орнобиль
(за згодото);
голова 9угувсько|
товариства
(за згодото);

{ервоного )(реста

голова {угу?всько?

громадсько1
каса "Ё{адтя" (за

районно|

раионно1

орган1зац11
| науки

орган1зац11

згодото);

орган|зац||
| рибалок

щомадсько?
дерх{авних

)(арк|вськ!й
щомадсько|

9кра!ни''

орган|зац||
}кра|ни

районно| орган!зац||

|ромадсько! Ради при 9уц!вськ!й районн!й дер)!(авн1й адм1н!страц![

(за згодото);
секретар т{угу|вського об'еднаного €отозу
|нвал|д|в Афган!стану (за згодото);

оаионно1|о
"9угу!вська л|карняна

голова 9уц|всько|
9кра!нського товариства мисливц!в
(за згодото);
головний редактор телерад!окомпан|| 9угувщини
,,€лобох<анка" (за згодото);

голова 9угу[всько| районно| орган|зац|?
профсп|лки прац|вник|в дер)кавних установ;

орган|зац|| медичних прац|вник|в (за згодото);

голова 9уц|всько| районно| орган|зац|| ветеран!в
9кра!ни (за згодото);

профсп!лки прац|вник|в Апк (за згодого);



туРчинов
€вген|й 1ванович

юРчвнко
.[{тодмила Басил|вна

}{ер!вник апарату районно!
дер)!€вно[ адм!н1страц1!

2

голова 9угувсько| районно| орган!зац||
Боеукра!нського ф|зкультурно-спортивного
товариства "|(олос'' А|[1{ 9кра|ни (за згодого);
голова 9угу|всько| районно| профсп!лково]
орган|зац|| прац|вник|в культури.

|.|о. ковтун

ч


