
чугу1вськА РАйоннА дш,Р АвнА Адш11н[стРАц1я

хАРк|всько! оБлАст|
Ро3шоРядн{шння

!|уц!в пъ /з

||ро втрату чинност|
розпоряд)!(ень голови 9уц!всько|
районно| дерлсавно[ адм1н1страц!!
щодо д1яльност! районно! Ради з
питань безпечно[ >пситтсд!яльност!
населення

Б!дпов|дно до статей 6, з9,41 3акону 9кра!ни <|[ро м{сцев| дер>кавн|
адм|н|страц||> та зм|н, внесених до статт| 34 3акону }кра!ни <|[ро охорону
прац!>:

1. Бизнати такими, що втратили чинн|сть' розпорядження голови
районно| державно| адм|н|сщац1| зг|дно з додатком.

2.1(онтроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районно| державно| адм|н1страц|| 1{овальнук Б.[.

| олова районно| дерэпсавно!
адм!н1страц!! в.в. лоБойчшнко

//2/а/са й,



Аодаток до
Розпоряд)кення голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц||
// ууа-гр*'&/2илу д-------- , (/

|{ерел|к

розпоряд)кень голови районно| дер)кавно] адм|н!страц||,

що вщатили чинн|сть

1. Розпоряд)кення голови раионно1 державно| адм|н|сщац||
в|д26.05.|995 ]\ъ 198 <|1ро утворенняРадп з питань безпечно| хситтед|яльност|

населенн'1).
2. Розпорядх{ення

в|д 09.06.1998 ]ф з74 <|[ро внесення зм1н

райдерт<адм!н|сщац|| в|д 26.08.1997 ]\9 468 <|{ро утворення ради з питань

райдер>кадм|н|сщац|| в|д 09.06.1998 ]хгр з74' <|{ро утворення Ради з питань
безпечно| >киттед!яльност! населення)).

4. Розпоряд)кення голови
в|д 09.11.200| ]\9 з70 <|{ро 3атверд)кення складу районно| Ради з питань
безпечно? х<иттед|яльност! населення).

5. Розпоряд)кення голови
в|д 2|.05.2002 ]\ъ 109 <|{ро ск.т1ад

хситтед|яльност| населенн'1)).
6. Розпорядження голови районно| дер)кавно| адм!н|сщац!!

в|д 13.08.2004 ]\ъ 350 <|[ро внесення зм|н до ск]|аду районно| Ради з питань
безпечно| экиттсд|яльност| населення)).

7. Розпоряд)кення голови районно! дер)кавно| адм!н|сщац!?
втд22.06.2007 ]\ъ 495 <|[ро затвердженн'{ нового складу районно| Ради з питань
безпечно| життсд|яльност| населення)).

8. Розпорядх{ення голови раионно1 державно| адм!н!ощаг|!1

в\д 27.||.2009 !'{р 767 к|{ро внесення зм|н до ск.]1аду районно| ради з питань
безпечно| т<иттед|яльност! населення)).

9. Розпорядх{ення голови районно!
втд20.07.20|0 ]& 642 .|{ро затвердження |{олот<ення про районну раду з питань
безпечно| х<иттед|яльност! населення та [|

10. Розпорядження голови
в!д 17.03.2о|| ]ч|ч 197 <|[ро внесення
безпечно| я<иттсд!яльност| населення).

(ер|вник апарату районно[

голови раионно1 дер)кавно| адм|н|сщац||
до розшорядження голови

безпечно! життед|яльност|
3. Розпоряд}кення

в|д 1 1.10. |999 ]\ъ 411-
раионно1

<|{ро внесення зм|н
деря(авно? адм|н|сщац||

до розпорядження голови

населення)).
голови

раионно1 дерх<авно| адм1н1страц11

раионно1
раионно1

дер}кавно] адм!н|сщац[1

ради з питань безпечно|

дер)кавно1 адм1н1сщац11

раионно1
зм|н до складу районно|

ск.]1аду).

дер:кавно| адм|н|сщац||

Ради з питань

дер)!(авно[ адм1н!страц!!
у,ч 

'/
|.по. ковтун


