
ч}тивськА РАйоннА дшРя(АвнА АдмшпстРАц1я
хАРк1всько| оБлАст|
Ро3поРяд)кш,ння

9угу!в м /1з

[1ро створення Робоно! групи з
пи': ань орган!заш1| обговорення зм!н
до |(онстптуш[| }кра!нш щодо
децентрал|зац!1 дер)кавнот влади

(ерутонись статтями 6, 39 3акону !кра!ни <[{ро м|сцев! дерлсавн1
адм1н|отрац1|>, на виконання Розпоряд)кення голови обласно| державно|
адм!н|страц|! в|д 14 травня 2014 року.}:гч 184, з метоло забезпечення 1пирокого
обговорення зм1н до 1{онстицц|! !кра!ни щодо децентрал!зац1! державно!
влади в укра!н|:

1' €творити Робояу щугу з питань орган|зац|! обговорення зм1н до
1{онституц|| 9ча!ни щодо деценщал1зац!| дерхавнот влади (дал1 - Робоча

щупа) та затверлити 1! персональний склад (додасться).
Рекомендувати виконавчим ком1тетам с|льських, селищних рад вжити

аналог!чних заход|в.
2. 1{онроль за виконанн'{м розпорядження зали1л:1к) за собото.

[1ерплий засц.'п:лцк голови
районно! дерэкавно! адм!н;страц!| .к. вАРжв1нов



1. вАРжвтнов
1Фр!й (остянтиновин

2. БАБ1е1ъ
Антон Анатол!йович

3' 1штРиФАновА
Ёадй |{ер1вна

4. А.']вксвнко
Ёад!я |ригор1вна

5. воло.Фко
1рина 8асил!вна

6. гвРвз
Ратал!я йикола!вна

7. гоРоввнко
йарина 8олодимир|вна

8. гуБАРвв
8олодимир Флександрович

3АтввРдквно
Розпорядження голови
районн-о! державно| адм!н!адм1н1сщац1!

:у !'{р //}

перп]ий застпник голови районно] державно|
алм|н!страш!|. сп!вголова Робоно| щщи
засцпник голови 9уц!всько! районно1 ради,
сп1вголова Робово| щупи (за згодото)

засцпник кер|вника :1парац' начальник
орган|зац1йлого в|дд|лу апарац районно!
державно| адм|н1сщац|!, сещетар Робоно!
щупи

голова щомадсько| ради при районн1й
державн!й адм1н1сщац11, голова 9уцг!всько]
орган|зац|! щ:офоп!лки прац1вник1в осв1ти |
науки' методист в1дд|лу осв1ти районно|
дерх<авно| адм|н!ощац!! (за згодото)

начальник в1дд1лу житлово_кощ.напьного
господарства та буд1вництва райот{но]
дер>кавно! адм!н!срац|!

начальник в1дц1лу охорони здоров'я рйоннот
державно| адм1н!срац1|

начапьник управл1ння економ|чного розвитку 1

торг[в]{1 районнот дерл<авно| адм|н|страц!|

голова пост[йно| ком1с!! 1{уц!всько! 
районно1

ради з питань законност1' правопорядку'
леггдатсько| д!яльност| та етики' м!сцевого
самоврядуванн'1'
в1йськовоолут<бовцями,

роботи з

пвРсонАльний склАд
Робочо[ гр_у!|[ з питань орган!зац!! обговорення зм!п до |(онстпцц|?

)г/кра!ни щодо децентрал!зац1! дерясавно'| владш

1еритор|ального центру
директор

соц1ального
обсщгговування (надання соц|агтьних посщгг)
{уц!всько! районно! дерхавно| адм!н|сщац!|
(за згодото)



9. гулАй
8асиль Флекс1йович

10. ковтун
1несса }0р[{вна

1 1. кулв1|]овА
1етяна 8олодимир1вна

12. л,гхович_звсРсвА
€вген1я Флександр|вна

13. мо}{АховА
Фпена Флег1вна

14. они]цвнко
1Фр|й 8асильовив

15. от}шнА]11ко
йарина &атол!!вна

16. свмвР',янов
\,[икола 1ванович

17. 11]Ал|мов
6лег Анатол|йович

1в. 1!1Ау.'ъськ1д1
1ван Флекоатцрович

3аступнпк кер!вника а!|арату'
цачальник орган!зац|йного
в!дд!лу апарату районно|
дерлсавно! адм1н!страц1|

2

начальник в!дд1лу виробництва | ринк|в
пролукш|| рослинни цтва. !нженерно-техн1нного
та }оридичного забезпечення утравл{ння
ащопромиолового розвитку районно|
державнот адм[н|страц1т

кер1вник алаРыц районно| державно1
адм1н1ощац11

начальник в|дд1тц культури 1 цризму районно!
державно| адм1н1сщац|!

нач,шьник в|дд|щ осв!ти районно! державно|
адм1н|стац1|

начальник юридичного в|дд!,ц апара'|у

районно| дерхавно| адм1н1срац!!

нач€шьник в1дд1лу |нфраструктри районнот
державно| адм|н|сщац||

начальник в1дд!лу масових комун|кац|й апарац

районно? дерхавно| адм|н|сщац||

йалин|воький селищний голова (за згодо:о)

керутояий справами виконавчого апарац
9уц!всько| районно] ради (за згодою)

мосьпан!вський с|льський голова (за згодото)

--/ , -,--1.4,'<1 / н.п. ш|тРиФАновА

т]и6ульн|к 2з27о -//


