
1тугу1ъськА РАйоннА двР)|ивнА Ад4гн|стРАщя
хАРк1всько| оБлАст|
РозпоРяд}(0,ння

чут'|ъ х, /6?

|1ро затвердэкення нового складу
експертно1 ком1с!| апарац: райопно|
дер'{авцо! адм|н!страц!1

81дпов1дно до статей 6, 25' з9 3акону 9ща!ни <<|{ро м1сцев! державн|
адм1н|срац|б, 3акону !щани <|{ро Ёац|ональний арАьний фонд та арх1вн1

установи>' порядч утворення та д|яльност| ком|с|й з проведенн'1 експертизи
ц|ттност1 докрлент!в' затверд}(еного пост.|новото (аб1нец й|н1сщ1в 9кра'йи в|д
08 серпня 2007 роч 1тг" !004 <|1ро проведення експертизи ц!нност! догсР:ент|в>.
]ипового поло)кен1{я про експертщ ком|с!го лержавного органу' органу м!сшевого
с:1мовряд/ван}я' держ:1вного та комунального пиприсмства, установи та
орган!зац|!, затвердх(еного наказом й1н|стерств1 *остиц1| !ща!'тти в!д 19 '06.20|з
!'[р \227/5, зареесщованого в й[н1стерств! тостиц1! !ща1ни 25.06.2013 за
Ф 1062/23594. у зв'язч з калровиьти зйнами:

1. 3атвердити новий склад експертнот ком|с|| апарату рйоннот
дер:кавно! адм|н1сщац!! (додаеться).

2' 8изнати таким. що втратило зинн!сть розпорядження голови районнот
дерхсавно! адм1н|страц|| в!д 08.04.2013 }тго 99 <|{ро затвердженн'{ нового складу
експертно| ком!с!т аларац районно| лер;кавно| адм!н!сщаш|!)>.

!|ерппий засц/пник головц
районно| дерхсавно1 адм!н!страц!! вАРж0,!нов



1. ковтун
1несса !0р||вна

2. гвРмАн
Ё|кгор1я Флексатцр1вна

3. твАновА
Флена €ерг[1вна

4. локАйч}.к
,{енио 9лександровттн

5.монАховА
Флена Флег1вна

6. тРяд{А
1етяна Федор1вна

7. 1Р}'(о,щко
1етяна Флекс|!вна

8. сАв1новА
Флена Флександр1вна

9. 1птРиФАновА
Ёад1я ||ещ|вна

|(ер!вник апарацг районно!
дерхсавпо! адм!п1страц!1

герман 40 908

3АтввРдквно
Розпоряджеттня голови
йонно] державно1 адм|н1страц1]
' и/),///// 2//ь24 ху /ё?

голова ком!с|!:

кер|вник апарату районнот державно|
адм1н'страц|1

€екретар ком!с|!:

нач:ш ьник загального в!лл!лу апарату

район но| лержавно| алм!н|сраш!|

![ленп ком|с!!:

зав|дуван сектору конщол}о апарац
районно| державно] адм ! н!стац||

зав[дуван сектору забезпененн'1 досцпу
до губл1нно! [нформац|| районно|
дерясавно| адм|н1сщац|!

начал ьни к }орид!{ч но го в!лл!"ц аларату

районнот державно| алм ! н!срац|1

начальник в!дц!лу калрово| роботи
апарац районнот лержавно|

склАд
експертно1 ком!с!! апарату районно! дерхсавно! адм|н|страц1|

в1дд1лу ф|нансово-
господарського забезпенення апарату

районно| державно| адм!н!сраш1{'
головний бухгаптер

начашьник арх!вного в|дд1лу рйонно|
дер>кавно! адм1н|сщац1|

заступник кер|вника апаР2!ц 
' 
нач:1льник

орган|зац|йного " в1дд!.гу апарац
Район нот державно| алм|н|сраш!|

адм1н1сщац11

нач(1пьник

(![:/
(

1.[о. ковтун


