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!1ро затвердэкення нового складу робоно!
групи } надання безоплатно1 первинно|
правовот дот|омог}| 9угу|вськоло
районно|о дер}кавною адм!н|страц1сго та
граф!ку роботи громадсько1 приймальн!
на 2014 р1к

81дпов1дно до 3акону !кра!ни <|{ро безоплатну правову допомоц)'
|{орялку роботи щомадсько| приймальн| з наданн'1 безоплатно] первинно|
лравово| допомоги 91гу|вськопо районною державною алм!н!страш!сго.
затвердя{еного розпоряд)кенням голови районво} дер:кавно! адм1н|сщац||
в1д 07 '05.2012 !х{э 362, кер1тонись статтями 6, 25, з9 3акону 9кра!ни <|1ро
м|сцев1 державн| адм1н1сщац!?> та у зв'язц з кадровими зм|нами:

1. 3атвердити новий оклад робочот щ1,пи з надання безоплатнот первиннот
правово] допомоги 1{угу!вськото районно}о дер}(авно!о адм!н|страц|ето
(додасться).

2' 3атвердити [раф!к роботи щомадськот гриймальн1 з надант{'{
безотштатно] первинно| правовот допомоги 9угу!вськото районно|о державнок)
адм|н!отрац|сто на 2014 р|к (додасться).

3. Бизнати такими, що втратили .тинн|стъ, пункти 1 та 2 розпорядэкення
голови районно| державно! адм1н1сщац|] ви 05.12.201з }го 443 <|{ро
затвердження нового складу робочот щупи з надання безотьчатно| первиннот
правово! допомоги 9уфвсъкото районно}о державно1о адм!н|страц|ето та
щаф!ку роботи щомадсько| приймальн! на 2014 р1ю>.

|олова районно! дерясавно|
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кер1вник апарату районно! державно!
адм1н|страц|!

1.

2.

4.

ковт}|н
1несса 1Фр|!вна

монАховА
Фпена Флег|вна

юно]!1вв толовний спец!ал|ст к)ридичного в1дд|лу апарату

.{митроАнатол|йовии районно!державно]адм!н|сщац11

9лени робоно! групи:
!гольник горист господарно{ рупи
|[илипБолодимирович державно?адм|н1сщац|!

в|дд|лу осв|ти районно!

6.

5. тРоФ1мов
\4икола 1Фр|йовии

чвРни1кА
€в1тлана |[авл|вна

7. чумАк
10р|й 8олодимировин

!{ер1вник апарацг районно!
державно! адм!н!страц1|

юношев 2 25 60

пров|дттий спец|ал|ст-торисконсульт в1дд1лу

соц|алъно| роботи чуц!ъського районного
ценщу соц|а]тьних служб для с|м'|, д]тей та
молод| (за згодото)

ториоконсульт
забезпеченнто
обслуговуваттня
територ|альних
(за згодото)

координатор !ент}у лравово| |нформац|1 та

консульташ!й 9уц|всько| правозахлснот тупи
(за згодото)

ко1!1унально] установи по

д|яльноот1 з утРимання та
майна сп|льно] власност|

щоптад 9уц|вського району

щ

|.то. ковтун



гРАФ!к
роботи громадсько1 прцймальн! з надацня безоплатно! первинно| правово|
допомоги 9уц!всько|о райоцною дер)кавною адм!н|страц|€[о у 2014 роц!

районнот державнот адм!н!сщаш!|
// 2 ё,''? /2?'///7?4х9 а'-

3АтввРдквно
Розпорядження голови

(ер!вник апарату районно!
дерясавно! адм!и1страц!!

1Фнотпев 2 25 60

дата {ас прпйому
п1Б

виповиальпого
прац!ввпка

м|сце | робота вцповцального
прац!внпка

10.01.2014
28'0з.2о|4
1з '06'2о|4
22'08.2о14
14 '1'1.2о14

14.00-16.00 ]гольник п.в. юрисг !осподарчо'| щщи в!дд!лу осв!пи
раиовпо1 дер)к€в1{о! ад\(!111страц11

24 '0|.2о14
11.04.2014
2',7 'о6.2о|4
12'о9 '2о|4
2в.11.2о14

14.00-16.00 \4онахова Ф.Ф. нач€|!чьник |ориди1тного в1дд1лу а]1арац

райо1{нот державво1 алм!н1страц|!

\4.02.2о14
25 '04.2о|4
11'о7.2о14
26'09.2о14
12.12.20\4

14.00-16.00 }6ноптев .{.А. головний опец|ал|от 1ориди.]ного в;дд|'у
аларату районпо'! державно|
ал'.т!в|сщаш|!

28'02'2о|4
09.о5 '2о|4
25 '07 '2о].4
10.10.2014
26'\2.2о14

14.00-16.00 черп!]чка с.п. 1ориско11сульт ко\{,,1{а.,1ь11о1 уот,|пови по
забезпечет{я1о дйльттост! з утримав1!'' та
обслу ов)вання майа сп!,ть.:о1 власпос'т!
територ| 1льцих фомад

|4 '0з.2о14
2з '05.2о|4
08.08.2014
24 '|0 '2о\4

14.00-16.00 троф;мов м.ю' пров!дний спец1ал1от !орисконсульт
в1дд!лу соц|ально] роботи чгутвськото
райояцого ценщу соц|альних оп}'кб для
с!м']. д|тей та молод|

кожяий перп]ий та трет|й
понед|лок м|ояця з 13.00 до
16,00.
кожний др}тий та
четвертий тетвер м!ояця з
09'00 до 12.00

чу\,'ак то.в. коорд'|1атор цепФу правово] |нформац|т
га конс)ль| ац!й чу у1вськот
правозахисно_! гру!|!1

ч

|.то. ковт},н


