
чугу1вськА РАионнА дшР)кАвнА Адм|н1стРАц!я
хАРк!всько[ оБлАст|
Ро3поРяд}кшння

|{ *'цуа/ /й}, "ш 9уц|в ша?

[1ро затверд}!(ення нового складу робоно[
групи 3 надання безоплатно! первинно[
правово! допомоги 9уц[вськопо
районнок) деря(авнок) адм1н1страц1епо та
граф1ку роботи громадсько| приймальн1
на 2013 р!к

Б|дпов|дно до 3акону !кра|ни <|[ро безоплатну правову допомоц),
|{орядку роботи щомадсько| приймальн! 3 надання безоплатно| первинно|
правово| допомоги 9угу|всько| районно! дерх{авно? адм1н|сщац||,
3атверд)кеного розпоряд)кенням голови районно| дер)кавно] адм|н!сщац|?
в1д 07.05.2012 ]\ъ 362, керуточись статтями 6, 25, 39 3акону 9кра}ни <<|{ро

м|сцев1 дер>кавн| адм|н!страц||> у зв'язку з кадровими зм|нами:
1. 3атвердити новий склад робоно| щупи з надання безоплатно| первинно|

правово? допомоги 9угу?вськото районното дер)кавно}о адм!н1страц|ето
(додаеться).

2. 3атвердити [раф|к роботи щомадсько[ приймальн1
безоплатно] первинно? правово| до{1омоги 9угу|всько| районно|
адм|н|страц!| на 20|з р|к (додаеться).

3. Бизнати таким00, 1|{Ф втратили чинн|сть, пункти 2 та 3 розпорядження
голови районно{ дер)кавно] адм|н|страц|| в1д 07.05.2012 ]\ъ 362 <|{ро внесення
зм|н до розпоряд)кення голови районно? дерх{авно| адм|н|страц||
в|д 1 5.09.201, 1 ]\ъ 66з .|[ро орган|зац!*о надання безоплатно] первинно| правово|
допомоги 9угу!вського районно}о державното адм1н|страц|ето>.

|олова районно! дерлсавно!
адм1н!страц!!

з надання
дерх<авно|

в.в. лоБойчшнко



3АтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| дер)1(авно] адм|н|9Фац||'//' 
о''цт;/ уру4 ^'''!{у ацч

склАд

робоно! групи з нада!|ня безоплатно! первинно[ правово[ допомоги
9уц!вськопо район нок) дер2!€внопо адм1н!страц1сго

ковтун
|несса 1Фр|!вна

3аступник голови робоно| групи

монАховА зав|дуван }оридичного сектору ат|арату районно1
Флена Флег|вна дерхсавно| адм|н1сщац|!

€екретар робоно'[ групи

1оно1пвв головний спец|ал|ст з 1оридичних питань в|дд|лу

.{митро Анатол|йович т(итлово-комун€}льного гооподарства управл|ння
розвитку |нфрасщуктури районно| державно|
адм!н|сщац||

{лени робоно[ груши:

1го-}ьник торист господарсько] щупи в|дд|лу осв]ти районно|
||илип Болодимирович дер)кавно| адм|н|страц||
пвРловськА головний спец|ал|ст к)рист в1дд|лу

Фльга Балер||вна бухгалтерського обл|ку, кадрового та 1оридичного
забезпечення управл|ння ащопромислового

розвитку районно| дер)кавно| адм]н|сщац!|

}{ер!вник апарату районно[
деря(а вно! адм!н!страц!!

ч

|.[о. ковтун



3АтввРджвно
Розпоряд)кенн'{ голови

гРАФ|к
роботи громадсько'[ приймальн1 з надання безоплатно| первинно| правово[

допомоги 9уц!всько! районно[ дерл(авно! адм!н!страц!| на 2013 р!к.

районно| дер>кавно{

// суцр: /а/)/'/ц
1н1ощац11
&/

адм
' .}[ч

Аата п1Б
в|дпов|дального

прац[вника

й|сце роботи 1 посада 9ас роботи

1 1 .01 .13
08.03.13
10.05.13
|2.07.\з
13.09.13
08.11.13

|!ерловська Ф.Б. головний спец|ал|ст }орист
в|дд}у бухга-глтерського обл|ку,
кадрового та [оридичного
забезпечення . управл|ння
ащопромислового розвитку
районно| дерх(авно| адм|н|страц||

14.00 - 16.00

25.0|.|з
22.0з.|з
24.05.\з
26.07.|з
27.09.\3
22.1\.\3

1гольник п.в. }орист господарсько1 щупи
в|дд1лу осв|ти районно|
дер)кавно? адм|н1страц|]

14.00 - 16.00

08.02.13
\2.04.13
14.06.|з
09.08.13
11.10.13
|з.|2.|з

йонахова Ф.Ф. зав1дувач к)ридичного сектору
а||арыц районно| дерх<авно|
адм|н1сщац1?

14.00 - 16.00

22.02.|з
26.04.|з
28.06.|з
23.08.13
25.10.13
27.\2.13

}Фнотшев.(.А головний спец|ал1ст з к)ридичну{х
питань в|дд|лу я{итлово-
ко]!гун€|-пьного господарства

управл|ння розвитку
|нфраструкцри районно|
дерт(авно| адм|н|страц1?

14.00 - 16.00

щ

(ер!вник апарату районно!
дер?!€вно! адм!н!страц!! [.[о. ковтун


