
чугу!вськА РАйоннА дшРя{АвнА Адм1н1стРАц1я
хАРк1всько[ оБлАст|

РозпоР яд}кшння

л} //

1{ерутоиись статтями 6, з9 3акону 9кра!ни <|{ро м|сцев1 дерхсавн|

/|' н+,уу аауз, ", {|угу|в

|!ро в|дзнанення 90-! р1нниц! з дня
3аснування 9уц!вського району

адм1н|страц||>, з мето}о забезпечення г|дного в|дзнанення 90-т р|иниц|
утворенн'{ 9угу|вського району, вихованн'1 поваги до !сторичних' кульцрних
традиц|й 9уц!вщини:

1. }творити орган|зац1йний ком|тет з орган|зац|] п|дготовки заход!в
щодо в|дзнанення 90-] р|нниц| 3 дня заснування 9уц|вського району (дал1 -
орган|зацтйний ком|тет) та затвердити його персон€ш1ьний склад (додаеться).

2. Фрган|зац|йному ком|тету у терм|н до 25.0|.201з розробити та
затвердити на своему зас|данн| план заход|в щодо в|дзнанення 90-| р|нниц| з

дня заснування 9уц|вського району.
3. €труктурним п|дрозд|лам районно? дер>кавно| адм|н|страц||:
з.1. у терм|н до 20.0\.20|з надати орган|зац|йному ком|тету пропозиц||

до плану заход|в щодо п|дготовки та в|дзначення 90-| р1иниц1 з дня заснуванн'[
{уц|вського району, погоджен| |з заступниками голови районно| дер>кавно|
адм|н|страц|] в|дпов|дно до розпод|лу обов'язк|в.

3.2. |{ро х|д виконання плану заход!в щодо п|дготовки та в1дзнанення
90-| р1нниц| з дня заснування 9уц|вського району |нформувати сектор зв'язк1в
|з засобами масово| |нформац|] та щомадськ|стто а[\арату районно| дерх<авно|
адм1н1сщац1| (111умейко л.с.) щом|сяця до 5 числа.

4. €ектору зв'язк!в |з засобами масово] |нформац|| та щомадськ!стто
апарату районно| дерт(авно| адм|н|страц!| (111умейко л.с.) висв|тлтовати в
засобах масово] |нформац1| х1д виконання заход|в щодо в|дзнанення 90-т

р!нниц| з дня заснування 9уц|вського району.
5. Рекомендувати с|льським, селищним головам:
5.1. ]/творити у терм|н до 20.0\.20\3 робои| щупи щодо п|дготовки та

в|дзнанення 90-| р|нниц| з дня заснування 9уц|вського району.



5.2. Розробити та затвердити у терм|н до 25.0|.20\з план заход1в щодо
п|дготовки та в!дзначення 90-| р|нниц| з дня заснування 9уц|вського району в
населених пункт€!х раиону.

б. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення за{ти|лато за собото.

|олова районно[ дерясавно|
адм!н1страц1! в.в. лоБоичвнко



3АтввРджвно
Розпорядх(енн'{ голови

|олова районного орган!зац!йного ком|тету

_ пертпий заступник голови районно| дерх<авно|
адм!н|сщац|[

_заступник голови районно| дер>кавно1
адм|н|страц||;

- кер|вник аларату районно| дерэкавно|
адм|н|страц||;

Алвксвнко - голова [ромадсько| ради при 9уц|вськ|й
Ёад|я [ригор|вна районн1й дерт<авн|й адм|н|сщац|| (за згодото);

районно| дер)кавно1 адм|нтсщацт1
7/ н'уау /232уацж" ?/

-

склАд

районного орган1зац1йного ком!тету з п1дготовки та проведення заход1в з

в1дзнанення 90-! р!нниц1 утворення {уц[вського району

вАРжв1нов

пвРвРвА
1ван 1!1икитович

ковтун
1несса }9р||вна

}Фр|й 1{остянтинович

3аступник головй районного орган1зац!йного
ком1тету

коРоствльов _ заступник голови районно| дер>кавно|

БячеславБолодимирович адм!н1сщаш||;

€екретар районного орган1зац1йного ком!тету

кулв1шовА _ нача.т1ьник в|дд|лу культури | туризму районно|
1етяна Болодимир|вна дер)кавно! адм|н|отрац||

9лени районного орган!зац!йного ком1тету:

ковАльчук _ заступник голови районно| дерэкавно!
Берон|ка [еннад1]вна адм|н|сщац|];
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БоРщук _ нача.]1ьник ф|л|| <9уц|вський райавтодор>>
€ерг1й €тепанович дп <<)(арк!вський облавтодор>> пАт дАк

<<Автомоб|льн| дороги 9кра!ни> (за згодото);

БуРв1п{о _ нач€|-г1ьник ф1нансового управл|ння районно1
[етяна 1!1икола]вна деря(авно? адм|н|страц1|;

волох _ головний л|кар комун€!_пьного закладу охорони
Фед|р Флександрович здоров'я к9уц!вська центральна районна л|карня

;мен| Р1.|. 1{ононенка) (за згодото);

гвРвз - начш1ьник в|дд|лу охорони здоров'я районно|
Ёатал|я 1!1икола{вна державно| адм|н|страц||;

гоРоввнко - нач€ш1ьник управлт|ння економ|ки районно|
1!1аринаБолодимир|вна державно|адм|н|страц!|;

клсР1н1 _ нач€ш1ьник РБ гу мвс }кра!ни в )(арк|вськ|й
[арр1 Балер|йовин област1 (за згодото)ц

ковАлвнко -головний редактор щомадсько-|нформац|йно]
Фксана Б|тал||вна г€вети 9угу|вщини <1{расная звездо> (за згодото);

кузнсцов - голова 9угу|всько| районно? орган1зац||

-[{еон|д €ерг|йовин ветеран|в 9кра!ни (за згодото);

л\4сянськ!,ш1 - нача.]1ьник управл1ння прац1 та соц1€|льного

захисц населення районно| дер;кавно|
адм|н|страц1|;

Флександр €ерг1йовин

ляхови1{-3всР€вА _ нач.штьник в|дд|лу осв|ти районно| дер>кавно|
€вген|я Флександр|вна адм|н|сщац||;

отчвнА1пко _ зав|дуван сектору з питань внутр!ш:ньо|
йарина Анатол1|вна пол|тики аларыц районно| дерхсавно|

адм1н|страц||;

РАло - нача.т1ьник управл|ння агропромислового
Болодимир !вановин розвитку районно| державно| адм|н|страц||;

РяБ1н1нА
1нна Р1икола|вна

син!дФк1л7

_ нач€штьник в|дд|лу у справах молод| та спорту

районно| дер)кавно? адм|н|страц||;

- нач€ш1ьник управл|ння розвитку |нфраструктури
Басиль 1ванович районно| дерт{авно] адм|н|отрац1|;



з
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1штРиФАновА _ заступник кер|вника аларату, начапьник

.[{тодмила €ерг||вна |нформац|| та громадськ1стто а||арыц районно|
дерх{авно? адм|н|страц||;

1пумвико - директор телерад|окомпан|] <€лобо>канк0)
(за згодото).€ерг|й Борисовин

Аад|я |[етр!вна

|пумвйко

(ер|вник апарату районно|
дер}|(авно| адм!н1страц!|

орган1зац|йного в1дд|лу апФату районно|
дер}кавно] адм|н1страц||;

_ зав|дувач сектору зв'язк|в |з засобами масово|

ш4 ' |'}о'ковтун

/


