
чугу|вськА рдйоннА дшРжАвнА Адм!нтстРАц1я

хАРк|всько[ оБлАст1

РозпоРяджшння

9уц[в х,#

11ро затверд?|(ення складу ком!с!|
по проведеннк) районного
конкурсу <<.}|подина року
9уц!вського районр>

Б|дпов1дно до статей 6, |з,22' з9 3акону }кра|ни <|{ро м1сцев| дер>кавн|
адм|н|сщац|]> та розпорядження голови районно| дер)кавно| адм|н|сщац||
в1д ||.02.20|3 ]\ъ 30 <|1ро районний конкурс <<.[|тодина року 9уц!вського
району>>, зареестрованого у 9уц|вському м|ськрайонному управл|нн1 гостиц|]
{арк|всько| област| в|д 14 лтотого 2013 року }'{у 2195.

1. 9творити ком|с|то з п|дготовки та проведення районного конкурсу
к-|{тодина року 9уц|вського району>.

2. 3атвердити персон€|^льний склад ком1с|| по проведенн}о районного
конкурсу <<.[[тодина р оку 9уц|вського районр> (додаеться).

3. 1{онтроль за виконан1{ям розпоряд)кення покласти на пер1шого
3аступника голови районно| дер)кавно| адм|н|страц|| Бархсе|нова }о.к.

|олова районно! держсавно!
адм!н!страц1! в.в. лоБоичвнко



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови

вАРжвтнов

€клад
ком1с!| по проведеннк) районного

3аступник голови ком[с[[

кер|вник аларату
адм|н|страц||

€екретар ком!с1'п

адм1н|страц1|

9лени ком1с1|:

пер1шии заступник голови раионно1
дер){{авно| адм|н|страц1[

раионно1 державно1

в|дд|лу а||арац районно| дерх<авно|

голова щомадсько| Ради при
районн|й дерх<авн|й адм1н|страц||,
голова 9уц!всько| орган1зац1|
профсп|лки прац!вник|в осв|ти | '

науки' методист в|дд|лу осв|ти

районно| дер)кавно? адм|н|страц|| (за
згодото);

заступник голови 9угу|всько|
районно? Ради (за згодого);

нач€|пьник в|дд|лу охорони здоров'я
районно{ дер)кавно| адм|н|страц||;

нач.}пьник управл1ння економ|ки
районно| дерт{авно| адм|н1сщац1};

конкурсу <<"[[подина ро ку 9уц[вського районр>

|олова ком!с1|

}Фр1й !(остянтинович

ковтун
1несса }Фр||вна

твльновА
9лена {к!вна

Алвксвнко
Ёад|я [ригор|вна

БАБ1с1Ф
Антон Анатол|йович

гвРв3
Ёатал1я йикола!вна

гоРоввнко
йарина Болодимир|вна



ковАльчук
Берон|ка [еннад||вна

коРоствльов
Бячеслав Болодимирович

ку3нвцов
.[{еон1д €ерг|йовин

кулв1шовА
[етяна Болодимир|вна

лисАчвнко
-[{еон|д Б|кторовин

л'1хови({-3всРевА
€вген|я Флександр!вна

пвРвРвА
1ван йикитович

Род1онов
Болодимир Флександрович

РяБ1н!нА
1нна йикола]вна

св|тАило
€ерг|й |[илипович

свмвР'янов
йикола 1ванович

1птРиФАновА
Ёад|я [!етр1вна

2

3аступник голови районно| дер>кавно|
адм|н|страц1|;

заступник голови районно| дерт<авно?
адм|н1сщац|':;

голова районно| орган1зац|| ветеран|в
}кра!ни (за згодото);

нач€ш1ьник в|дд|лу культури | туризму
районно| дер)кавно| адм|н|сщац||;

голова пост|йно] ком|с|| 9уц|всько?
районно| Ради з питань бторкету (за
згодото);

начаг|ьник в|дд|лу осв|ти районно|
державно| адм|н1страц||;

заступник голови районно| державно|
адм|н|сщац||;

поет' проза!к, публ|цист, [{очесний
громадянин т{уц!вського району
(за згодото);

нач€ш1ьник в|дд|лу у справах молод|
та спорту районно? дер>кавно|
адм|н1сщац||;

голова пост|йно| ком|с|| 9уц|всько|
районно| Ради з цман|тарних питань,
соц|ального захисту та охорони
здоров'я населення' засоб|в масово{
[нформац|] та зв'язк1в з щомадськими
орган|зац;ями (за згодото) ;

1!1а-гтин1вський селищний голова
(за згодото);

3асцпник кер1вника аларату 
'нач€|_г|ьник орган|зац1йного в|дд|лу

апщату районно|
адм1н1сщац11;

державно|



111Ал1мов
Флег Анатол|йович

1пумвико
!годмила €ерг||вна

(ер1вник апарату районно[
дер)|(авно| адм!н1страц1!

1
-)

керутоний справами виконавчого
апарату 9уц?всько? районно! ради
(за згодото);

зав|дуван сектору зв'язк|в |з засобами
масово| !нфорштац|| та громадськ|стто
аларату раионно1 дерт{авно1
адм1н1сщац11.

[.по. ковтун|уу4
(

ь


