
чугу|вськА РАг|онцА дЁР]пАв![А Ад[!|н|с'|1,Ац|я

хАРк1всько[ оБлАс11
РозпоРяджЁння

ч}г}|о

!|Ро 33а'гвеРджеппя пового сгл|лу
робочо'| групи з пптдпь розвптк_]

.осподаРс] в в .1}г!|всь(ому 
Р!йопп!

в;дло!;д!о до ст!тсй 6, з9 закопу у|(!а!!|1 'фо м;сцсв; дсрхавн!
адм;'страц]]"', у зв'язку з к!дровим! зм1яа!и:

|. затвеРдитп нови|; ок11ад робочо! тупи з !птань розви1ц а
1!|г!римки {]'с].ус!ськпх господ{)стп п !]уг',псьгоч! Райо1!! (доласться).

2. визвати такиш1' що втатив чивн1сть пункт 2 Розпор'дження го!о!!
р.|1он!о' де!я!в]]о] ад!!. 1' ! 1ст!а! !|] в]л 28.05.]0!2 

'ч! 
,1]2 "г|Р .[во!с]!!я робочо!

т}п! з питаль !озвит(у та п1дтрип1ки фсрмсрськлх господарств в !|уц]всько\гу

!а!|о'!; : Ро{.ор"' р1.о!!о1 0.р!.в о' м г'га'|
в'д 18.06.20]2 ф 469 "про в!'ссс]п1я:}!!']н до с(лФ1у робочо| !|упи з питапь
ро:1виг(у та п;дтРимк! фер!ерських господарств в !|угу]ъсько!у райо6!"]
розпорядхеняя голови районно' деРхан!о| адм]н]с1!ац;; в1/1 06.09.2012 ш 7б2
"г'ов!е.' !ч Р' 6!!..о] !)!.1 {.'!!|..!!!!.ь..!.) ,, !|!!р.!м
фс!мсрсъких господарств в \ц1вському райов!''; розпорядхеввя то!ови
райовяо| дерхавно'' ал[11н]ст])ац|1 п;/1 17.!2 2012 ]Ф 1 195 "про в!'сссп!я ?м1]! до
складу Ро6очо1 г!упи з питапь розв'тку та п!дтРим(и феР!!1еРсь(их господаРф'в
в 1]уг}ъсвкому район]''.
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