
ч!тивськА РАйон|]А д!РжАвнА Адм!ц!стРАц|я
хАРк!всько1 оБлАст!
РозпоРяд]!(!]ння

| / 122'/// /,|'1 /, //1 у1.

про здтверджеяня яового смаду
Робочот групя 3 коптролю з.
реал!зац!сю рйопно| прогр3мп
вдосков!леявя фупкц|ояувапвя
ро}др'бн|!х рпнк!в до 2016 року

першцй з1сцпппк голов|!
рдйояпо| держ!вяо1 !дм!п!стрдц!'[

чугу1ъ

в!дпов;дво до отатей б' з9 закону укра|яп ''пРо м;сцев! деРжавн]
адм!в!стРац!]'', районво1 протами вдоскоя3лепяя

функц;он}вання ро}др;6них !инн!в до 20]о роФ. 'а!вер]{ено] р;шенням
Р'онно1ра!и в;д2].08.20]! !а) |в'л{к) | ьадровичи ]м;нами:

!. ]атвердити новий ск1'д Рбочо1 Рупи ] контро1ю }а реал;.а']!сю
Райовно] пРоцФи вдосконшсння функц|окРаняя РоздР;6них Рияк!в
до 20!6 року (дод4ться).

2. визва0 такими, що втатили чиян;сть пу!п 2 розпор'дхенш голови

районно] деРкав!о| адм;ц;сФай| в!д | 3. ! 2 '20 | 1 ф 927 "про створеяня Ро6очо|
групи з коятолю за Ред!зац|€ю районяо] пРогрыи вдосконФевня
ф}ъкйопуваняя роздр!бн}'х рияк;в до 20|6 Року" та розпорядження голови

райояво! державно] адм|н]сФац|] вй ]7.|0.20]2 л9 937 "про внесення зм!н до
складу робочо| Рупи з контРолю за реалъац;€ю Рйо!яо] пРогРами
вдоскоядеяяя Функц;ояування роздР;бяих ринк]в до 20]6 року''.

\,

вАРжд,шов



зАтввРд)квно

Розпоряджевпл го'ови
раио'!!о1 дер^авьо1 адм;н;сфа];]
/{[а2?| '!4-?' !ь /?

склАд
робочо1 гРуп' з копролю 3. Реал;з!ц!€ю ряйовяо1прогрдми

вдосков'лепля фу!хц|о|!увдпля ро!др;бя|'х рипк!в до 2016 року

головд робочо!.Руп{
! вАРж] тнов першии 1асцпник голови районно] ,!ержэвно,

1ор!йкостяю'{вовяч адм;н;стац!]
'}!с п пник | олови робочо] | рупп

4' ,шмчвнко
володимир олекс1йов!ч

начальяик управл1нм ековом!чного розвитку 1

ФРг;вл! Рйонво| державно! адм]н]сФац;|

секрФ!р робочот гРупи
спец|ш;ст | категоР!| в!дд!пу розвитку
спох|1вчого ринц та п|дпри.мництв! управл;ння
економ;чно!о Розвитху ; 1орнвл; Районьо]
державно1 адм1н1стац!

члеяп робочо|групи:
з.ступвик вачшьвика управл]нвя, начшьяик
в!дд1лу розвитч спож'вчого рияц та
л!дприфництва упраы;яяя екояом|чяого
Розвитку ! горг'вл| районно: деожавно1
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гоРоввнко
мар!на волод'миР!вна

гАль!шнко

монАховА

РАло
володимир 1ваяович

Рют!н
михайло вячеславович

стАРусьов

яачальник юридичяою в1дд|лу апарач раиовно1
державно' адм]н1сФацп

упРавл!яи агропромпФофю
розвипу райояно!деРхавно| адм|я;страц;''

вачвльяик управл;вяя держемагевтсва у
чуц_1всько!у р6ион! харк;всько1 о61ас !;

зшиувач се['тору м;стобудування ; арх;теюуРи
чугу'в.ько; р.иончо_1 державно_1 адм !н!с т6ц!_1.
юловвий арх!текгор райоку

кер!в|''!к апарату Райопцо1
деРжавпо! 3дм!!!стРдц|! !.!о. ковтун


