
чугу|вськА РАйовцА двРжАв1!.А. Адм|н!стРАщя
хАРк|всько[ оБлАстт

Ро3поРяджп!!ця
///!2ёц!ё4цц чуц]в х" 1!|

пРо затвеРджсв1|я яового скл!ду робочо1
груп! з над!п!я бсзопл!тво[ пеРвпвпот

Райолпою деР*!влою адм!в!Фрац!.ю тд
грдф!к:у роботп громддсько| пр{йм'ль|'! з

ядданяя бе]оплдтво'[ первияяо! правово1

дерявяою адм|ц1страц!сю
!| п|вр!ччя 2014 роь1у

в!дпов|дно до закону укра]:ни <пРо безоплатву правову допомоц>'
порядку Ро6оти Фомадсько] приймшьн, з ваданяя 6Фоплапо! лервинно1

пРавово'( допомоги чуц]ъською районною державяою адм,я!страц]сю]

'].""рд*"'''' розпоРядхенням голови райояно'' державво| адм!н!стац]т
в;д 07.05-2012 м 362, керуочись статгями 6, 25, 39 закону укратви <про

м;с!ев' державн; адм!н!фрац;'|" ,а у ]в''зьу . кмровичи 3м;н'!и'
1 . затвердпт! яовий сшад Ро6очот гРупи з наданвя безоплатно] першяяо]

правово1 допомогп чуц1ъською райояяою деРхавною адм1н1стац!сю

2. затвердити Фаф'к роботи гРомадсько| лриймшьн! з надшия
безошдшо| перв;;во! пРФово1 допомоги чуц!ъською районяою дерхавною
адм;н|стайею на !! п;вР!вя 2014 ро(} (додаеться)'

2. впзядт! тахими, що втатили ч'пн!сть, гуя^ти 1 та 2 розпоРядхеявя
голови райовно! дерхшяо| адм;в1сФац;! в!д 09.01.2014 }[ц 05 шро
,.'""рл*ен* новою скп'.\у ро6очо] гр)пи ! надання бе]оша!но_1 первинно'

лравово] аопомоп ч)}|&ькою РаРонною держшною а!м;н;сгра!1!(ю !а

першпй 9сцпп'{к голов'
рдйош!|о| дермвпо1 адм!я!Фр!ц!! к. вАРж[!яов



1нессв }ф!_1вна

2. монАховА

з ' юно11шв
дмицо Анатол|йович

4' БлудовА

5. зАБолоцькА
Ал|на Анафл|]ъва

зАтввРд{€но

Розпор'дхевня голови
райояно. державно_1 адм;!;стр3ц!!

]| /22а1,2р22ц^9 4'

кер!вяик апарат райо!яо] державно|
адм;н!сграц;|, голова робочо; тупи

начдьяик юр1цшяого в;дд;лу апарату

районяо| державнот адм!в;сФац|]''
заступвик голови робочо! Р)пп

склАд
робочо| групя з вддаввя 6е}оплдтво| лервппво| пр!вово|допомог'

ч} ттвською Райоппою .д{|и!о рац'. ю

| ковтун

головя!й спец|м!ст юридичпого
в;дд1лу апарац Районно] де!жавяот
эдм1я!стац!'1' секрФаР Робочо| Фупи

головвий спец|м!ст-юрист в!дд1лу
виробяицтва ] ринк!в прод}кц]|

рослпнвицтва' !иенерно-техя!явою та
юридичвого забезпечеям упРав'!ння
агРопромислового розвитц районво1
деРхавяо| адм!в;стац;!

юриоконсульт територ1шьяого центру
соц!шь!ого обслуговувшн' (надавня
соц!зльяих послуг) районпо1 дФхшяот
адм;!;сфац]'{ (за згодою)



7_

гольник
пилип володлм|'рович

тРоФ1мов
микола юр;йович

Фупи в1дд]лу оев'ти

спец1м1ст-юрискоясулът

8. чумАк
юр!й володим|'рович

в!дд;лу соц!дь!от ро6от' районвого
цеяту соц!апьнп сл}*б для с;м'|,
д{тей та молод1 (за згодою)

цеятру
хоясультац!й чуц]ъськот

кер|впих 6л'р'ту рдйояяо!
дермв!о'[ ддм!в!Фрац!! |.к). ковтун



зАтвБРдхвно

Розпорядже!ня юло3и
районно1 дерхавнот

'| 
?2'',/', ш'/,22.1

гРАФ|к
Робот! громадсько'| пР'ймдлъя; з п3ддппя безопл3тяо! перви33о'.
допомогп чут!ъсько1 райоппою дер)|йвною ддм!я!Фр8ц|сю па ||

201:| року

Фта п1Б м!оце Ро6оти в!дповйшьвою
лрац;ввпка

11.07.2014
!010.2014

!4.00 - 16.00 {голъв!кп.в. юрист юсподарчо1 Фуп!1 в!дд|лу
осв;ти райовно| державво|

25.о7.2о14
24.10.2014

|4 00 16.00 начшьник юр'дичною в!дд!лу
апарац Районно'; дерхавно|

22..08.2014
!4.11.2014

|4оо-|6о0 }ояошев д.А фловвий спед;ал]ст
юрвлизяого в1ллф шарац
райояяот дерхФ!о'|

08.08.2014
28.11.2014

]4 0о- ]6.0о юрисконсульт територ'альяого
центу соц!шьяою
обслуговування (яадаявя
соц!&1ьяих послуг) районно1
дерхавяо'] адм1н!сщац1|

12.09.2014
12122о!4

14.00 16.00 Бщдова л.м' юловяий спец!ал;ст_юрист
в!дд;лу виРобя!цтва ; рпнк;в
продукц|| Рослияя!цтва]
;м€нФяо_техв1чяоф
юРид!чяо|! забезпечеявя

управл;ння аРопРомислового
Розвитку райовяот деРмвво|



26.09.2014
16122о14

|4 0о - |6'00 троф!мов м.!о. пров!дний спец!ш;ст. -

юрисконсульт в'дд1лу
соц!ально'! Р6Фи чулу]вського

районяого центру соц]альвих
Фухб д,пя с;м']. д|фй та молод!

кохяий чФвер щом!сяця з
]0.00 до ]2.00

чумак ю.в' коорд!яатор цеяту правово''
!яформац!т та консульпц;й
чуцтвсько| пРавозахисяо1 щупи

кер!ввяк апарат р.йояпо|
державяот ддм1н;стрдц!! т,4 1.|о. ковтун


