
чугу|вськА

чу!_1в

про з!тверд*еяяя положвння пРо
в!дд|л охоРони
чугу|всько|

РАйокнА двРжАв!|А Адм||1|стРАщя
хАРк!всько1 оБлАст!
РозпоРядж!]ння

здоРов'я
РАйонно|

д[РжАвно| Адм|н|стРАц!!

вилов]дно до статей 5,6' з9 закояу укра]ъл (про м;сцев! дерхавн!
адм;в;оцац;!', постанови ка6|!ец м;я!сщ;в укРа]ъп в!д 18.04.2012 м 60б
.пг. {а|веРдженш рекочендац;йни\ пс!€л;к;в сгрукт)!нп п!-гп{л!л;я
обласво!, ки]ъоько! та севастополъсько] м;ськ;|! районно!'' Райояяо| в ш. кисв]
та севастопол| державших адм;н;страц;й каб]яец м;я;ст!в
укра]н'] в,д 26.09.20]2 ш9 887 <[]ро завердхенш типового положення про
сту{турний п;дрозд;! м;с]|свот дерхавло1 адм1н1стРац!ь, Регламенц
чуц1ъсько| райояно] деРжавво| адм;я'страц||' затвердхено'\) Розпорядкевяям
голови районяо! державно! адм!в]стРац!; в;д 20'02.20|2 ф ]41' наФапови з
якос!; райо|но] лержавРо] адм;н:сфац;|. {а ! всРд 

^сно_1 Ро]поря!жен ч я м 'о.!ови

райоявот дерхавно| адм|и!стац!| в|д 01.06.2009 ф з54 та сФуктур! Райояяо1
дерхавно| адм!в!страц!], затвердже.от Розпорядхе!мм голов! районно!
деРхавяо] адм]н]страц!т в1д 24-|2-2о|2 ]$ 12|9 |

1. затвеРдитп полох€нн'1 !Ро в|дд!л охоРони здоРов'я
чугутвсько1 РАйогл1от,щРжАвно| Адм|н1стРАщ| (додаФься).

2. ви1нати !аким. шо вгратило чиьн;(!ь. ро|пор!л^ення ]о !ови раайоРно|
державяо] адм!н!страц;т ви 27.04.20|2 м з28 <г{ро затверджевня полохевяя
про в!,0.0! ! о\орни ]лооов'{ районно| леРжавнот а!м|н1сРаш;1,,.

головя р!йопяо! державпо|

[;

в'вдоБойч!нко



зАтвБРджт}1о

РозпоРядження голови
чу в_1всько] раяо н н о| держа вно1

11'112|.1 2)/з,|(|х9 ; /з

положвння

пРо в|дд!л охоРони здоРов'я
чугу!всько1 РАйонно| двРжАвно1

Адп||н|стРАц|1

м. чуо1в 20!]р.



|. в1дц{л охоРони здоРов'я чугу|всько'| РАйоннот
.щРжАвнот Адм1н1стРАц1[ (д&п1 в1дд]л) }ъорюеться головою районво|
деРхавно| адм!я!стРац;]. вход!ть до !] сшаду ] в мехц чуц]ъського району
за6€зпечу€ викояавня покладених ва в;дд;л завдань,

2. в;дд;л п;дпорядкований !олов! районно| державно| а!!!н]фай_1. а

тцох п;д:]в!тнпй ; п;дколролья!й департамеяту охорояи здоров]я обласяо1
дер'(авнот ад!|н!сФ6ц:' та !ншим оРвнам виьонавчо_1 влади вицо'о Р!вРя.

з' в;дд!л у сво]й д;яльност| керуеться конституц|ею укРа1яи, закояами
укРа]ъ!. дюамя президеята укРа]н! та каб;яец м;я;ст|в укра]вл' наказами
м;н;стерства охорови здоров'я] департамеята охорони здоров]я о6ласнот
леРжавно_1 адч;н;ста[;_1. ро{пор{]{енням/ !ол,в о6ласно] !а райочно
леРжавних а!м!н;сфац;и. ]ич полло{енням а !акож ;ншичи нормв'ивно_
правовичи ак!ами ормн!в виьонавчо{ мади в/шо! о Р;вн!

4. основнич {ав!анчям в!д.!!1у ' ибе!пе'!енРя ред'Ф![| деР/авно]
пол!тик, в сфер! охоРон! здоров',у райоя1.

) в1дд;л. вшпов!днодо ви,наченич влу}евих повноважено. ви/он}. гак|

1) орга!1зовус викояшш ковст!цц|| | закоя|в укрд]в!, акт!в прсзидента
укРа]яи, каб1яец м!в;сц!в уща]'!!и, !акв;в м;|;стеРства охоРоя! здоров!я'
деп'р!амсн!а о\оРни !!ооов'' об !асно, ерАван.., м!;н|ста!'|.

ро|поРя!жень го1!в об!аснот !а районно1 деРждних адм;н;сграш]и. а ькож
!ншим/ |!оРма!ивно_правовичи вкта!и орган:в вичонавчо. в1ади ви!ою р;вн{.
та зд!йсяю. ковтоль за 1! Реш;зац1.ю;

2) координус д;яльн!сть запад;в, устапов' органъац1й та л!дприсмсв
сФери охоровп здоров'я ус|х фоРм ыасяост!' пов!язано| з падаишм
!1ц вал ьно- пРоф;лап и ч Ро| до помоги на.е 1еч Рю Раион) :

]) ]д;исью. державнии кон!ро1ь 'а до!ричанняч 1!!при(\{с!вачи.

устаповами та ор.ав]зац|ями прав'л] хорм] ста!дарт!в у сФер;охорояи здоров'я

у мехах сво|х повяоважень;
4) яадас нормат'вну' методичну

устаяовам' орвя|зац1ям та п1дприемствам
та профамну допомоц западам!

охорояи ]доров!я' що розташован; !а

5) анш!зу€ стая та тевденц!; соц!Фьно-сковом!чвого розвптку в сФер;
о\орони ]дофв'л у межц ч)ъ]в.ькою р.йоц 'а вжив.. 

'аход;в 
до )сунення
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6) в устаношеному заководавсмм порядку вадае департаменту охорови
здоров'я о6ласво1 державяо] адм]н!сФац!|.необхину 

'вформац;ю' 
до|9ме!ти та

ма!ер!ми , ословних по!3ник|в ш) о охоРони 
'доРов'я Район):

7) бере г1ас!ь ) п;д!Фовц; пРоло{и0;й ло пРоеп;в прогрш сош!шьРо_
економ;чяого розвптку району з питань охорови здоров'я]

8) беР участь у розробц! пропозиц!й лр' формувавн! 6юдхец гшР!
охоровя здоров'я Райояу з урахуваяяям ;ядив|дуальяих особливостей
л!кувмьно_проф;ла]сичя!х замад;в райопу;

9) зд;йсню€ повяовахеявя з управл|ння д;яльн;стю кзоз <чуц|всъка
це!!тальна райовяа л;каРяя ;м. 1.м.кояовеякФ]

]0!1д;йсф, Ф:н6н()ваянязаь !4;вохороьи ]доров'!. [о )грим)ю!ыя 1а

рахунок кошт!в Райоявого бюджету' контолюс ефективне використаявя ними

Ф1наясових' матер;апьвих ; тРудових Ресурс;в;
1 | ) бере г{асть у п]дготовц; заход;в щодо рег;онального розв!п:у райоь]

в сфер; охоРопи здоРов'я;
!2) ачм!1у, ; 41;йсню' ьонтоль деР{авнич. ц!!ьович.

ре];онФьпч протам,.!и!а]!ьохоро!и'!оРов'яврйон;:
!]) ро'ооб !я. !!Роепи ро'поР{лхе,!ь юлови районно_1 леРжввно|

адм1йстац;!'' у в'зяачеяих законом випадках - проепи нормативно_пРавових
ак!1в { пит'чь реал;]айт повноваьень ) сфеР; о\оРоьи 

'доров 
!:

14] беРе )час!ь ) погодженР! проек1!в норма1ивно_правови! аь!;в.
оозРобпенР\ :нщи!и оР. дши ви(онавчо1 шади:

15) беР участь у ро:,роблепп! проеп!в розпоряджеяь голови рйов!о1
держ3вно] а!м;н|ста!;|. проек!!в норча!ивно_пРавови\ ап!в. |о1овчи!и

ро.ро6никачи якп! ;нш!с!р)п}"н; пьРо1д!ли:
!6) беРе учасъ ) пьготовц! ]в!т!в !о!овч рвионно: деР^авьо]

адм'н!стац;| 
'ш 

1х ро]!ляд) на сес!] ч)ц:всько1районно1ра!и:
!7) му( 'амос1;'!ьо а6о Рдоч { ;ншим/ с!р)к)Рними п'.!ро1д!лами

;ьформа];йн; !а анш!!ичн! !атеР!а'и 0ля под6нРя'о1ов! раионно_1 деРжшно_1

!8) у ме^ц сво_1\ повновахень {абе{печ}. зд;йснень' 'а\од!в шодо
запо6!вявя ; протид;] корупц;|;

!о) юц' {6еРе ласть ) п!д!о|овш!! прое@ год. поговор:в'
че!оранд)м!в. пРо!окол'в 9сгр;чей лелепш;й ; Ро6очих т)л ) чежа\ сво_1\

20) розглядас в установленому заководавством порядку зверяеявя
1

[
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21) опрацьов)с запши ] зверлс!!!!я паро]1них дслутат!в укра|ни та

леп)тат!в чугу|всько| р!йо] !!Ф| р.!!и;
]]! {6.'{!еч]' ,^с!\1 о "\^. !ч!!о! ' !' '.г".'! |. оо{ || _ч !!' '!{! ч.о! ь!! ':
'1] 1о.!!чно Рф.рч., н'. .!! !ро ( !! '!!|.!а'!з '.!'ь'!енг}

:4] в уеА]ч !Ро_1\ || ".!ов. ё'!! коа!рол.о' .г!а!и !|с!ево!о
самоврядування та нада. мФодичн)'допо[1оту з питань зл;йспспня надавих ]м

законом поввовахсяь оргап;в ви!онавчо] вл!д!:
2), '.!'и(нФ, .!!,,!и ч;с]ево.

26) забезпечу. у ^|ехах 
сво]}

моб!::!зац!йно] п1дготовкл' цив;ль1!о]о 1а\псгу насслс!!!я. до.рпмання вимол

закоподавства з охорошп ]|Рац;' по)(ехно] безпеки]

27) о!гап;зовус Робо1} з }коуп::скцв.!!я' збср]гапп'. обл]ку та

використацпя аРх;в!!их локумс!! ! !п;

21] :!!6е{п-'!}' ) !ск)\ сво_1\ !'в! ] ф_ Рь ое.''! .!.!|]о .с'' а..!с1 .о.!!!/ьи
стосовпо захисц ;!фоРм ац!1 з обмсхсни! доступо!;

29) бсрс учас.ь у вир]шеня|. в!дпов!:|по .цо

тудовпх спор!в (кояфл!кт]в);

з0) за6езпечус зах{ст псРсопс]ьних :(аяпх;

3|) формус заявки !'а ]ак}'1!в11]о \!едпчною обла\наняя] 11!карських

засоб;п, спе!|!а-!ьпих са!]]1арпих граяспортних засоб]в. що цептрш|зовало
1Фсгавляю1ься за рах}яок ко|!! !в .!еркавпого ; у!с!(свях б'одхФ|в. орга!ьовус

" !!!!.! !!.. !. €.'''!' и... !ьа'!г!!..!/ ч' ак|\ .]кк}!! ь. ь

]2) зд|йсвю. коятроль за як;ф!о ]а обсягами л;кув'!1ьпо]]роф1!актичнот

допомогп' шо нада.т!ся !!асс,]сннто району зак!!л!ми охорони здоров'я

!сзшсхяо в;д форми власност] та п!дпорядкува!вя]
зз) проводить апа|1з лока'1нпк|в .та]]у здоров'' !!асе1е!ня] розробляс та

..'б.'||е!/' ]еа!!..!0'. ,а1.6!..'!!о .' _н!1с. !!{ !!в!|!в

з!хворюваносй 1 втрати лрацезд!0{ост! ]!асе!е!ня Райопу. 3л;йсню. !]ропаган&у

зло!опою слособу житгя]

]4| слгир. в!1г.в'|ч^ | -очс |ен! о .]ч!!];в шодо

'а\ис!у нацк.1ишчь^!о 1Риро ] о о !срс.ов,!'ф ! г.- рит{и (а|!!аоао-

еп|деп1|чяого бллаюполуч!]я яаселенля райопу]
з5) координу.] в ус!ановлле!о\у лорядц Робоц ]з забезпечев'я яадап!я

!с.!и(о_.вч!!агно] г!!/0!!\ !! ! ас !;.в;!]ш; !!ас.!;!ь;в

нв$вичайяпх сптуац!й;

.;
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з6) сприяс пРоведеняю систематичного медичного обстеже!ш
(диспавсеРпзаф'|) ос|б' як! брши участь у л;кв;дац1'' яасл!дк!в чорвобильсько|
ьа!астофи. !а ос|б. евак)иованич !а в!дселенич ;]]он в;лч)ження. а !акож !и\.
хто прохива€ яа теритоР!] рад!ац|йвого забрудвеяяя;

з7) орган!зовуе' в!дпов!дво до законодавства. робоц з охоРови
ма!еринсва |а дитинствв' ьонто!ю! л!!еи ) дошк!льРи\ та
!нших навчмььи\ 'ша!а\ не{Фежно в;! фоРми власнос1!та п!длорш$ванм:

38) сприя€ кадровому забезлеченню заклад'в охоров' здоров!я району!
оргаяьовус в устаяовлевому порядку Роботу з п;двищевяя квш;Ф!кац!1
та атестац]] медичвих прац;вяик!в]

зо)спРи'. поширенню в )с1ачовлено{у поРяд$ пеРедово! о ! о! в!!) в
']аак1адах охоРони ]!оров'я райо0. Р1ви!ь) ч;жРе!;онд.но!о
сп|вроб]тництва в сфер; охороя! здоРов|я;

40) зд!йсню€ передбачен! закояом гапузев] повяовахенш;
4!) зд!йсш€ ;яш; передбачея| здояом повновахення.
6. в!]ц!л для зд;йсяеяш повломхень завда!ь. що

впзяачев]' мас !Раво:
!) одерА)ьа и в )с!а|омепоу) пооя'3ч в|1 |нш/\

(!Р)кт)Рних п!дРо{л!л|в Раионно_1 лержавно1 шм;н;с!ра!|_1. л;дпри.мсв.
устаяов та орган!зайй нсзФсхно в;д форми власяост| та 1х посадовлх ос;б
;нформац;ю, до(7меят! ; матер;ши' яео6х;дя! дш виколФ'пя лошаде!их на

2) 
'д)ч6|и до ви1онання оФе{их роб!!. )ча\!! у вивченР'окре!и\

пи!ань !пе!!д!с';в. Ф6\;вц!в ншР\ . тугорнич п|дРозд;л;в районнот
державяо! адм;н|стаф]' п!дпр'€мств, уставов та орвяьац;й (за логодхеявям з
]х кер,вниками). предетавяик!в томадських об'€днань (за згодою)]

]) внос@ в )с'внов1еяощ порядк) пропо]иц;] цодо }!оскона енш

робо!Р ра понно1 л еРжавно| адм;н;с.Ра!!;_1) сфер!очорочи 3доров '.
4) користуватись в уста!1овлеяому порядч !нформац|йвими базами

орпя;в виконшчо1 ]в'']к) ; ьоч)ь;\а!;й. чеРе3ами
(пец;дььо!о ]в'я 'к) !а;ншими !ехн;чними |асобами.

5) см/ха!и в )с!ановлеяом) лоряль) нагади' прово0ип !е\';нарл 
'аконференц!11 пи !ань. цо ндежать !о йо!о компе!енц|т

7. в;дд;л в устшошевому порядку та у мехах
в'а. мо!!( '] :нши!и с?)кгурни!и п;лро{д;лами. апара!ом

районно_1 державно1 а!у|н!сФац!,. к3о'] _чу.)1вська !енгрдьна районна
л;кар'я ;м. !.м.ковояенкФ)! делартаментом охорояи здоров'я о6лас!о|



держав!о1 адм]н1стра1|;'] оргава!1и м|сцевоп) самоврядувапня! . тако*

л;дщисмствамй, устаяовами та орга!|зац!ями з мстою ствогсння }мов для

лРовадження лосл1довно| та узгодхсяо| д!яльяост! цодо с]рок]в' лер!одич]!ост!

одерхаяяя ; пеРедач! ;нформац]|, пео6х]дно'| д)'я

помвдени\ на !!ьоф {ав !ань !. {л;;'! !е! н{

в в!дл!1 очо !юг ьачдьРик. {к/и -ри !ча !а' !!'с' н. 1о.а') :'в' !ьня' ]ься

з посади головою Райояяот дерхавно1 адьь||н|страц!| за 1!оданяя[{ заступпика

голови райовло] дерхав!о' адм!в|стРац!] та ]!огодженпям !ире(.ора

департамепта охорояи здоРов'я облласво; лсрхавно! а'|м;т!|страц1т в поРядку' |цо

визнача€ться каб;нФом м|н!ст!в укРа'1!и.

начшьпик в;дд!л} охоро!и 3лоров'я Райо!ло1 де|хавно1 ады;п;с'Фац]|

ви[щ осв;т в;лпов]двого пРофес!йпо|о папря!ху за осв1твьо

ква,||ф|кац|йвим р;вяеу спец;ш;ста, !аг]стра] с1а'к ро6оти за фахом у

державв;й служб1 не меяш 3-х РоЁв або ста'{ роботи за Фахом !а кеР;впих

ло.4.а\ ] сФер; в0 !'|!!и лер{ 'в!!'! 
м.вою.

рег!ояшьвими мовами або мовами меяшия в о6сягах] дос1атн!х для викопаняя

сщкбов'х обов'язк!в в!длов;д!о до ви!1ол стап1 ]! з.кояу укра]'!и (про

засади дср*авяо-1 мовло] пой'ики'.
9. начмьяик в;,!|!]у:
!] 1л!'сю, ьсг!,. /!.'во в;ш;.!о\.. Рсе пеР.^' '1ь!\ в; !ов!1а !ьн;\ !о 

'а
органьац!ю та резу)ьтати його д|яльност1 перс'! головок) ра,|овно] ]ерхавво|
адм|я|срац;] зг]дяо з чиняип1 закояодавством. слрияс створеявю !'шсхпих

умов прац!у в|ц;1|!]

2) подас на затвсрдження голов; ра|!ояно_1 !ержавло| адм]н!страц;1

|1оложеяня про в!дд!л:

]) затвердхус посацов; ;нструк|1;| прац;внпк!в в;4ц;]1у та розпод;ля€

о6ов'язки м1х впми:
4) ллаь)- Р^б^ ) в ..!л) ' !'гово .!" аь91!. с!а ц . в}"оначня. в!'о(и!ь

пропо]иц]]шодо формуваяня план1в ро6оти райолно1 дерхавяо] адл!]н|страц!];

5)вхпвас заход;в до удоскон;!|сння орга!,зац!] та п!двищелня

еФеюпвност! Роботи в;дд|лу;

6) зв;тус пФед головою райов!о] державно| адм;п|стац!1про виковавня

поклфсн,п на в!дд; ! ]ав !а/ь'а .а'вср ! !.Ри\ ! ла!!:ь г^'_о!и \ сфег' о{орони

?) мохе входити до сшаду колег|] районно1 держав]!о1 адм|н;страц|1']

в) вчосигь про1о{ч!:] шол! ро1! |90) на .а.; а'.'!!\ ко с!; !и!ань. що

н.1ежа]ь до компц!еч! ] в! ,д'л). !а Р^,гоб. '' !!рсеч 
' 

п;.! п{_ни\ о!шсьь.

';
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9) може брати ласть у зас!данвп оргав!вм!сцевою самовРядувавяя;
|0) пре!с!аш, ;н!ереси в;дд;л) ) в!а!мов!дно.Рч3\ ( ;ншими

стук-гурними л;дРозд;лш! Райояво| деРжавяо| адм!н|стац!|' з департаментом
охорояи здоров'' обласно| деряавно]1 адм!н!стац!]', кзоз <чуц]ъська
!сн!рдьна районна л;каРш |м. |.м.кононеньа-. оРганами м;(!еюю
самовР!д}ванш. п;дпР/!ч(!вами.ус,аьовФи,а орвн''ац!{4 _ {а дор)челням
кеР!ввицтва райопно]державно] адм!н!страц!];

]!) видаг } межц сво|\ повномжень на/ази. оргаР!3ову( \онтоль за |х

нак3и яормативяо пРавового хаРапеРу, 
'к; 

зач;пають права' сво6оди !

1акочн: !чтереси фома'!н .6о мають ч!жв!домчии хаРапер. п;!ля!аюь
деркавв;й ресстац1' в територ]апьн|{х оргавах м'я|стерства юстиц;|;

12) вноспь пропозпц!] про пРпзяаченяя юловного л|каря чугу!ъсько]
центмьно1 Районнот л;карн; в йо!о 'асопниь;в. погол41( при1начення н3

госа!и 1ав;д)ючих в!д!;лен" ]саграп"но] рвионно| л1карч!. кер!вчич!в
л;льничних л!кареРь. ыбу !а!ор!й !а ФАл!в. ро{!а!овФ|их ьа,еРи!ор;] од!о|):

!.]) по!а{ в ус!ановленому 'аконолдс]&м 
!.оРя.!ь) !Ро'!о{и!;] ш0ло

ио\оче!!ня або лРи!я!нення ло вцпов;лць!ос!! ьсг!вн/к!в !а\ а!!. о\оРон/

]4) пола. на Ф!верлженм !олови Районно] !ержавно] адм;н|сташ|,
пооек!и кош!орис} дохо.0!в , видвт!в !а !!а!но!о Ро{пис) в;цд;л} в меж4
в/{начено1 танично] чисельнос!] !а фонл) опла!и п!ац! ио'о !!Р3!!!вниь;в:

]5] Ро'!ляда. !а 1а!веРд'9! кош.оРи\и в !еА3\ вида|к]в. .3|верджени\

сес!€ю районнот ради, та штатн;розписи за'(ла.|1]в охорояи здоров'я райояу:
16) погодхуе поточн! та лерспеюивн; плаяи заклад;в охорояи здоров]я

18) зд;йсню€ доб;р кадр;в]
19.} орг!я!зовуе роботу з п!двищевня р;вш профес;йво; компФятяост!

деРхавяих слухбовц!в в;дд!лу!

20) лода. !олов; Районно]!еръавно1 мм;нй Фа!;: пропо1лц,| шоло
при'н.чень' нв лоса!} га 1в:1ьненн{ 1 посади ) поРяд\]. передбаченом)

закоподавством про дерхавву слухбу, деРжавнях сщ*бовц|в в;дд!лу.
прясвосн1я !м ранг!в державвих слух6овц!в. |х заохочевня та притягвеяяя до
дпсципл]нарно1 в1длов;дальвост;;

;
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прийня'0я на Робоц та зв!ш,нспля з роботи у порядку' !ередбаченому

законодавством !1ро пРацю' пРац!вяик|в в!лд;л}. як] не с дсржавяпми

с цжбовшм]. 
_1\ Фо\очсн! я !о !и(!" !! !!Рарп!''

2!) проводить особист!й '!рийоы 
гРомадяп з ]!итаяь.

повновахевь в!.&{1'у:

22) забезпечус дотрима!]|, прац]вя!каьь'и в|дд;л) правил в!у!р!шнього

тудовою розлорядку та виковавсько] дис1!ипл;н!;

2з) пролодить пеРсв;Рки заклал;в охоро!!и здоров'я райо!|}:]а напрямками

реап!зац;! деркавно] ]!ол]тики в сфеР1 охорояи злоров'я. яадан!я медико

сан;тарво! та л|цв&1ьно проф;!актично"| допомоги населе!]!1ю райо!}. готу€ та

лода€ ва розгля,ц голов; Райоп!о1 держав!о] ад!!я!стра!!;| проепи

ро{поряд^е!!ь ! пи а!!1' в!'чесе'!и\ . ко'! п'!сн! ,|п'. !!}:

24, "д!й. ью. !Рш!пов!'.на
!0' накази начщ]ьяика в1д|!л''.. !!(о с)крсчать ко]]сти[уп|_1 та законам

укра1ви, аюам !1резидевта ук?а|1!и' каб!неч [1!!|!ст|1в уФа1'!!' м;н1стеРств.

;а!!!и\ !ентд!ьни\ '['1Р.чок! |''\ /!!]'!!ач| !олово!о

райовнот дерхавпо! адм!в;сФац!]' або,трекгоро! /1е!1аРтамс!т{] охорони

здоров'я обласло; держав!о! Ф(п1]п]стР!]|;1'

1] ]р::Р|ч!!) ,и.'!ьн:!ь. 0о! . '!'!а|г ]'з! ; !!га!!ч/ь:в пдд''}

визнача{ го]ова районяо] дсрхавно; а.1м;н|с1рац|1 у мехах в;(пов!дяих

6]оджетяих лри:}яачеяь за Рахуяок коп!1|в ]сР'(ав!о|о б1оджсту' при в!&1;']

с1ворюФьоя !Ру]!а цснтРщ1ъова!о!о !ослодарчого обс1!уговуваняя закла!1в

о\оРони !'оров'я. {кз )!р;!\'' {' {! р!\\!о1 ьо!|| ;в ус|ево!о 6!о0жс9

гаион).поло^еРн9про!о\!') Ф!вср!/}! !1ча 1!и! п!!! )'
!2. ш!а!ний ро.п'с !а ьош ^о|! ь!ш |} 'а'чер!!)' 'о о"а Ра;онно1

лерхавво] адм!н;стац;| ]а пропози!]я\1и ппачшьника в]дд1)1у п!сля проведенвя

1х експеРтиз! Ф!вансовим управл]пням район!о1 дерхав]!о] адм;]];с'Фац1]

в|дпов!дно до порядку складап!!я. роз]:|я:!}. затверлже!п!я та основ'!их впп'ог

до виковавяя ко!шторис1в б!одхетпих )с.аяов] затвеРдхе!их пос1вновою

каб;!ету м;н;с1р|в укра!ви в;д 28 ]'отого ?002 року х! 2]8 (з| зм;нами та

' 
'. в;!1!1 , орили'чою о.' бо! !!6. чно!0 пр''ь'' !д 'э'!ос!;Рний

ба'!авс, ре€сФац!йв! рахупки в органах дсРхавяого каз!!ачсйс[ва, печатку ь

зображев!ям деркав'!ого гер6а укра1ни ] сво]м на|п1е!ува!!!ям'

14. ]оридична адреса в1дд;]у: вул. кар]а л;бк|ехта' бул' 29' м' чугу|в'

харк!вська обл., !вдекс 6з50з.

..1
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м|сцезваход*еяпя в!щ!лу: ву]' |'агаР|на' буд' 12' к|м' 3о1' м' чуцтв'

харк;вська обл.' !ндскс 6350].

щ

кер!впик апдрдту райопяо1

деряавпо| адм;я|Фрац'т
1.!о.ковту!{

:!


